VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d. d. dinsdag 7 februari 2017
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, Erik SWENNEN, Frederiek TROUBLEYN, Piet WAUTERS, Peter
SCHEURWEGEN, Johan VANDENBROEK, Kathleen KETS
Verontschuldigd: Dirk VAN DE WALLE, Rik LAMONT
Aanwezige staf: Margot CALLEWAERT, Olivier ANTONIS

B. GESPREK MET HUA CAI & LUC PROSSÉ
Dhr. en Mevr. Prossé-Cai werden door de Raad van Bestuur ontvangen; zij hadden een aantal
vragen met betrekking tot de werking van de Topsportschool.

C. BEVESTIGING GOEDKEURING VERSLAG 3/1/2017
Doordat er op de vergadering van 17/1 niet voldoende bestuurders aanwezig waren, kon het
verslag van 3/1/2017 niet goedgekeurd worden. Dit verslag wordt tijdens de vergadering
zonder opmerkingen goedgekeurd.

D. GOEDKEURING VERSLAG 17/1/2017
Dit verslag wordt goedgekeurd.

E. OVERLOPEN ACTIEPUNTEN VORIGE VERGADERING
Alle to do’s werden gerealiseerd, er zijn met andere woorden geen openstaande actiepunten te
noteren.

F. PROBLEMATIEK MATERIAALNORMEN IN KADER VAN NATIONAAL CIRCUIT
De VSB heeft een schrijven ontvangen van FFCEB met betrekking tot de te volgen
materiaalnormen die van toepassing zijn op het tornooi nationaal circuit in Hasselt (weekend
van 11 februari 2017). De VSB-normen zijn geldig voor alle tornooien georganiseerd door clubs
aangesloten bij de VSB, voor het BK geldt het federaal reglement.
Peter Scheurwegen zal dit toelichten aan de FFCEB.

G. BESLISSING OVER SUBSIDIËRING BASISWERKING
Op basis van de toegekende subsidie 2015 is er door Sport Vlaanderen een berekening gemaakt
voor een voorschot op de subsidies voor de basiswerking voor 2017. Doordat het
werkingskrediet van de overheid iets hoger ligt en er ook (wegens fusie) iets minder federaties
zijn om de totaliteit van subsidies over te verdelen, ligt het berekende voorschot iets hoger dan
verwacht.
De Raad van Bestuur noteert:
- Dat het hier gaat om de subsidiëring van de basiswerking (dus geen topsport)
- Het gaat om een voorschot dat berekend werd volgens de voorwaarden van het oude
decreet en dat het voorschot dus zeker niet als verworven mag beschouwd worden
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-

Dat uiterste voorzichtigheid bij uitgave geboden zijn. In het worst case scenario wordt er
een veel lagere subsidie toegekend en wordt de dagdagelijkse werking van de VSB
bedreigd
De definitieve beslissing pas in juni/juli 2018 zal vallen.

Olivier vraagt aan onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen om een goede indicatie te krijgen
van hoe het subsidiebedrag effectief berekend zal worden.

H. VOORSTELLEN TE DOEN AAN HET CONGRES VAN DE FIE?
De Raad van Bestuur heeft geen concrete voorstellen over te maken.

I.

KANDIDAAT-BESTUURDER VSF

De Raad van Bestuur noteert de vraag van de VSF en bevestigt geen kandidaten voor te stellen.

J.

VOORBEREIDING EN AGENDA ALGEMENE VERGADERING

Het voorstel van Olivier Antonis inzake het toekennen van een nieuw erelidmaatschap wordt
goedgekeurd. De agenda wordt overlopen en de procedure tot oproep voor kandidaten voor de
vacante plaatsen in de Raad van Bestuur wordt besproken.

Volgende Raad van Bestuur:
18/02/2017 (Skype)
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