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Verslag van de Raad van Bestuur van Vlaamse Motorrijdersbond van België  
dd. 04/04/2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verontschuldigd: Jos Driessen, Gerry Saenen, Luc Van Belle 

 
1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 06/02/2019 

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring verslag Uitvoerend Bureau dd. 06/02/2019 
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Subsidies clubs en P.A.’s  
 

RVB-04/04/2019-001: de Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om in 2019 de clubs een subsidie van 60 
euro per 10 aangesloten jaarvergunninghouders (sport, toerisme, regionaal en training) toe te kennen. De 
clubs zullen de subsidie moeten aanvragen via een door het secretariaat opgesteld formulier. 

 
Als compensatie voor de wijziging van de statuten waardoor de werking van de Provinciale Afdelingen 
gereduceerd werd tot een advies gevend orgaan, is er een voorstel om hen een financieel duwtje in de rug te 
geven bij de organisatie van hun prijsuitreiking 2019. Voorstel is om een subsidie te voorzien tot een maximum 
bedrag van 400 euro.  

RVB-04/04/2019-002: Stemming: Ja: 5; Nee: 2. De Raad van Bestuur gaat akkoord om de actieve P.A.’s in 2019 
een subsidie toe te kennen. Een actieve P.A. is een P.A. waarvan de Raad van Bestuur minstens 3 maal per 
jaar zijn samengekomen en waarvan er een verslag is. Zij moeten aantonen dat zij een prijsuitreiking 2019 
hebben georganiseerd voor de VMBB-piloten. Bedrag van de subsidie wordt vastgelegd op maximum 300 
euro en dit als tussenkomst voor de aankoop van de bekers.  

 
4. Verdeling taken bestuurders 

 

RVB-04/04/2019-003: de aanwezige leden van de Raad van Bestuur geven hun akkoord om mee te werken  
aan de realisatie van de omschreven taken binnen het beleidsplan. 

 
5. Aanpassing huishoudelijk reglement 

In navolging van de wijziging statuten is een grondige aanpassing van het huishoudelijk reglement nodig.  
 

RVB-04/04/2019-004: de Raad van Bestuur gaat akkoord met de aangebrachte wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement. De definitieve goedkeuring volgt tijdens de volgende vergadering. 

 
6. Vastlegging data Raad van Bestuur 

 

RVB-04/04/2019-004: volgende data voor vergadering Raad van Bestuur worden vastgelegd:  
- 26/06/2019  
- 04/09/2019  
- 20/11/2019.  

 
7. Diversen 

E-bike: Dit jaar vinden er 4 E-MTB wedstrijden plaats: Beringen (14/4) , Mettet (9/6), Kluisbergen (24/8) en 
Oostende (19/10). De wedstrijd in Beringen werd later toegevoegd aan de kalender en komt niet in aanmerking 
voor subsidie. Quinten Hermans werd aangeworven om de parcours te testen. Op 9/6 zal de Internationale 
federatie (FIM) ter gelegenheid van de organisatie in Mettet,  een ronde tafel conferentie hebben rond dit 
thema.  

De vergadering wordt gesloten om 22:00u. 


