VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
VLAAMSE MOTORRIJDERSBOND VAN BELGIE
26/06/2019 – Aalst
---------------------------------------------------------------------Aanwezig:

Verontschuldigd:

Voorzitter: Kurt Vanborm
Secretaris-generaal: Patrik Rietjens
Ondervoorzitter: Octaaf Goeman
Schatbewaarder: Dirk Vrijelinck
Leden: Freddy Chalmet, Jacky Soors, Luc Van Belle
Stefan Alloing, Jos Driessen, Gerry Saenen

Voorzitter, Kurt Vanborm, opent de vergadering om 19:15u.
1.

Goedkeuring verslag vergadering Uitvoerend Bureau dd. 04/04/2019
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd. 04/04/2019
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Goedkeuring Huishoudelijk reglement VMBB
Het huishoudelijk reglement werd naar alle bestuursleden verstuurd voor een laatste nazicht. Er werden geen
opmerkingen ontvangen.
RVB-26/06/2019-001: de Raad van Bestuur keurt de huidige versie van het huishoudelijk reglement goed. De
Raad van Bestuur kan dit document altijd aanpassen.

4.

Offerte boekhoudfirma “de kleine prins”
RVB-26/06/2019-002: de Raad van Bestuur zal een beslissing nemen over de offerte van een nieuw
boekhoudprogramma nadat er contact genomen is met andere sportfederaties die hiermee werken. Daarna
zal er een evaluatie gemaakt worden.

5.

Evaluatie sponsorbesprekingen
Freddy Chalmet heeft een mogelijke nieuwe sponsor gevonden. De Raad van Bestuur vraagt om de firma uit te
nodigen voor een eerste verkenningsgesprek.

6.

Uitleg fiscaliteit bestuurders, vrijwilligers & bijklussers
Dirk geeft via een PowerPoint voorstelling een toelichting over dit onderwerp. De PowerPoint wordt per mail
aan de bestuurders bezorgd.
RVB-26/06/2019-003: de schatbewaarder heeft een uitleg gegeven over het wettelijk kader m.b.t. fiscaliteit
bestuurders, vrijwilligers & bijklussers. Clubs kunnen zich steeds wenden tot de VMBB om meer uitleg
hierover te krijgen.

7.

Goed bestuur
Dries heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd.
RVB-26/06/2019-004: een tussentijdse evaluatie voor “Goed bestuur” werd eigenhandig uitgevoerd.
Momenteel zouden we uitkomen op 48%. De norm voor 2019 opgelegd door Sport Vlaanderen is 30%.

8.

Bespreking EMX/Sport Vlaanderen/Terreineigenaars
Project E-park in Kattenvennen.
RVB-26/06/2019-005: Een E-project is opgestart door Sport Vlaanderen in samenwerking met VMBB. De 4
crossterreineigenaars in Vlaanderen zijn op de hoogte gebracht en samen zal er hieraan verder gewerkt
worden.
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9.

Diversen
Biënnale
VMBB had een stand op de Biënnale van België welke doorging in de Floriënhal, achter het SMAK in Gent. Er
was een klein parcours aangelegd en KTM had hiervoor twee elektrische motors ter beschikking gesteld. Er was
voor deze tentoonstelling veel belangstelling van verschillende nationale kranten en TV (VTM en Eén). Een
unieke kans om de VMBB en de E-bike te promoten. Kurt deelt mee dat er veel interesse was voor de E-bike en
heeft via de organisator ook vernomen dat er tijdens de openingsavond +/- 2500 personen, verspreid tussen 1722u, aanwezig waren.
Volgende vergadering Raad van Bestuur is voorzien op 4/9/2019!

De vergadering wordt gesloten om 21:10u.
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