Verslag vergadering Raad van Bestuur 23/05/2020
Plaats: Teleconferentie
Datum: 23/05/2020
Aanwezig: Kurt Vanborm, Patrik Rietjens, Dirk Vrijelinck, Octaaf Goeman,
Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Jos Driessen en Luc Van Belle
Afwezig: Gerry Saenen en Jacky Soors
Kurt Vanborm, de voorzitter, opent de vergadering om 10u00. Ten gevolge van de Covid-19
pandemie is een fysieke vergadering onmogelijk en vindt de vergadering via teleconferentie
plaats.
1. Goedkeuring verslag vergadering Uitvoerend Bureau dd. 05/02/2020
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. (nvdr Jacky Soors heeft gevraagd
om hem als verontschuldigd te vermelden in het verslag)
RvB-23/05/2020-001: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Goedkeuring balans 2019
De balans werd aan iedereen per mail doorgestuurd. 2019 wordt afgesloten met een
winst van 6.200 euro. Er zijn geen opmerkingen, dus wordt de balans 2019 unaniem
goedgekeurd.
RvB-23/05/2020-002: De RvB keurt de balans 2019 unaniem goed in afwachting van
de definitieve goedkeuring door de Algemene Vergadering
3. Goedkeuring resultaat 2019
Niemand heeft opmerkingen op het toegestuurde resultaat 2019 en deze wordt dus
unaniem goedgekeurd
RvB-23/05/2020-003: De RvB keurt ook het resultaat 2019 unaniem goed in
afwachting van de definitieve goedkeuring door de Algemene Vergadering.

4. Goedkeuring luik 2 (=begroting) – prognose resultaat 2020
De prognose van het resultaat voor 2020 was voorzien op een winst van 9.000 euro.
Corona heeft hier anders over beslist. Dirk voorziet als slechtste prognose een verlies
van =/- 27.000 euro. (=teruggave deel vergunning 2020 incluis). Dirk zal iedere maand

een nieuwe prognose maken en de Raad van Bestuur op de hoogte houden. Het
resultaat is sterk afhankelijk van de beslissingen die de overheid zal nemen betreft
het opnieuw toelaten van organisaties. Wanneer kunnen sportcompetities hervat
worden? Onder welke voorwaarden? Focus wordt voorlopig gelegd op de verkoop
van trainingsvergunningen, voorlopig de enige manier om onze sport uit te oefenen.
RvB-23/05/2020-004: De RvB keurt het luik 2 unaniem goed in afwachting van de
definitieve goedkeuring door de Algemene Vergadering.

5. Samenwerking Priodrive
Dries geeft via powerpoint een uiteenzetting van de het voorstel van Prodrive. Raad van
Bestuur gaat akkoord voor een samenwerking maar het is niet zeker dat de deelname aan
deze opleidingen zal aanslaan bij onze leden. De deelnameprijs is redelijk hoog maar de
VMBB heeft op dit ogenblik geen budget om hierin tussen te komen. Dries moet navraag
doen of er op de website van Priodrive een publicatie komt van de samenwerking met VMBB
waarin vermeld staat dat onze leden een korting van 25 euro krijgen? (= stimulatie om een
VMBB-vergunning te onderschrijven) VMBB zal de samenwerking via website en facebook
bekend maken.

RvB-23/05/2020-005: De leden van de RvB gaan unaniem akkoord met een
samenwerking met Prio Drive.

6. Voorstel reclame: “Club in de kijker”
Nu onze volgers op facebook zich hebben verviervoudigd mogen we zeker niet
stilvallen en moeten wij regelmatig info posten. Idee komt vanuit andere federaties
die hun clubs ook via social media promoten. Onze clubs kunnen zeker ook een
steuntje in de rug gebruiken. Clubs die willen deelnemen zullen ons dan een foto +
een korte tekst waar zij voor staan moeten bezorgen. Deze info zal dan in de juiste
format gegoten worden en op onze facebook-pagina worden gepubliceerd!
RvB-23/05/2020-006: Goed initiatief mag verder uitgewerkt worden!

7. Uitwerking beleidsplan
Dries deelt mee dat de deadline voor het indienen van het beleidsplan 2021-2025 is
vastgelegd op 31/08/2020. Er wordt van deze datum niet afgeweken ondanks corona.
Hij vraagt de bestuurders om hem wat input te bezorgen zodat hij het beleid van de
komende 4 jaar kan uitstippelen. Hij vraagt de raadsleden ook om na te denken over
mogelijke acties om de doelstellingen te bereiken en hem hun ideeën tegen begin
juni te bezorgen. Op basis van de ontvangen gegevens zal dan half juni gestart
worden met de opmaak van de budgettering.

8. Algemene Vergadering 2020
De geplande vergaderingen hebben vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan.
Er zal opnieuw contact worden opgenomen met de Stad Aalst om te vragen vanaf
wanneer de zaal terug kan gehuurd worden. We zullen er moeten op toezien dat de
voorziene corona maatregelen strikt worden toegepast. Er wordt geopteerd voor een
fysieke vergadering gezien we te talrijk zijn. Wordt vervolgd.
9. Opening terreinen + protocols
Door de Covid-19 pandemie hebben alle circuits de deuren moeten sluiten. VMBB
heeft met alle Vlaamse terreineigenaars samen gezeten om een oplossing te zoeken
en een snelle heropening van de circuits te bespreken. Gezien wedstrijden onmogelijk
zijn, heeft men gezamenlijk een protocol opgemaakt om het trainen op de circuits
mogelijk te maken weliswaar onder strikte voorwaarden en met in acht name van de
corona-maatregelen. De protocols werden goedgekeurd en ondertussen zijn alle
circuits terug open weliswaar met beperkte bezetting. VMBB heeft meegeholpen met
de opstart van het Hondapark in Olmen.
Volgende week zal er een nieuwe vergadering met de terreineigenaars plaats vinden
om een uitbreiding van de protocols te bespreken.
Kurt bevestigt dat het mogelijk is om trainingen te voorzien op occasionele terreinen
maar het kostenplaatje hiervoor zal hoog zijn.
10. Voorstel huurcontract Vlaamse Judofederatie - Burst
De Vlaamse Judofederatie heeft gevraagd of er interesse zou zijn om een kantoor in
hun gebouw te huren. De huurprijs zou 600 euro bedragen en daar is inbegrepen:
kopiemachine, kosten kuisfirma, gas en elektriciteit en ondersteuning van hun ICT. Er
is een vergaderzaal en archiefruimte beschikbaar.
Dirk legt uit dat de verhuis een aanzienlijke besparing voor de VMBB zou zijn. De
huidige kosten liggen veel hoger. Meubilair kan echter niet allemaal mee.
Er zou een dienstencontact worden opgemaakt d.w.z. dat er BTW zal aangerekend
worden maar VMBB kan hiervan dan 50% recupereren.
Voorlopig kunnen wij nog geen definitieve beslissing nemen gezien wij het contract
nog niet hebben ontvangen. De leden van de Raad van Bestuur hebben geen
problemen met het principe om te verhuizen.
RvB-23/05/2020-007: De leden van de Raad van Bestuur hebben geen problemen
met het principe om te verhuizen maar wachten het contract af om een definitieve
beslissing te nemen.

11. Principes korting vergunningen
De coronacrisis heeft ook een invloed op de verzekering. Gezien onze piloten geen
wedstrijden meer kunnen rijden sinds 17 maart 2020 en er waarschijnlijk nog weinig

wedstrijden zullen plaats vinden in 2020 werd de verzekeringsmaatschappij
gecontacteerd om te zien of er een vermindering van de premie kan voorzien worden.
De verzekeringsmaatschappij gaat akkoord om de verzekeringspremies voor de
verzekering van onze sportpiloten te verminderen. De kostprijs van de verzekering
voor de trainingsvergunningen blijft ongewijzigd, er wordt geen korting toegestaan
gezien de piloten opnieuw kunnen trainen.
Een gedeeltelijke terugbetaling aan de leden met een sportvergunning kan op 2
manieren ofwel via terugbetaling op het einde van het seizoen ofwel de piloten een
voucher bezorgen welke ze kunnen gebruiken bij de aankoop van de vergunning voor
2021. Kurt vraagt aan de leden van de Raad van Bestuur om hun standpunt te bezorgen
tegen de volgende vergadering.
Het voorstel om de sportvergunningen vanaf 1 juni reeds aan half seizoen tarief te
verkopen wordt unaniem goedgekeurd door alle leden.
Jos Driessen meldt dat de FIM nog in onderhandelingsfase is met de verzekering voor
een tussenkomst in de verzekering van de internationale vergunningen.
RvB-23/05/2020-008: Unaniem akkoord van de RvB om de sportvergunningen aan
half seizoen tarief te verkopen vanaf 1 juni. Een definitieve beslissing omtrent een
gedeeltelijke terugbetaling aan de leden met een sportvergunning via voucher of op
het einde van het jaar zal tijdens de volgende vergadering genomen worden.
12. Goedkeuring jaarverslag Raad van Bestuur Algemene Vergadering
De leden hebben het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor de Algemene
Vergadering elektronisch ontvangen en hebben geen opmerkingen. Het verslag wordt
dus unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur, in afwachting van de definitieve
goedkeuring door de Algemene Vergadering.
RvB-23/05/2020-009: De leden keuren het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor
de Algemene Vergadering unaniem goed, in afwachting van de definitieve
goedkeuring door de Algemene Vergadering.
13. Lopende zaken
De punten voor deze rubriek zijn hierboven reeds behandeld.
14. Rondvraag
Op vraag van Patrik Rietjens geeft Kurt een overzicht van de wedstrijden welke in 2020
nog kunnen doorgaan zodra de overheid groen licht geeft voor sportorganisaties.
Vlaams Kampioenschap Sprint/Endurance: verplaatst naar september en oktober
2020. Circuit Zolder zal ook nog 1 wedstrijd voorzien voor het BK Endurance (datum
nog te bepalen). Dit is allemaal onder voorbehoud.
Vlaams kampioenschap Trial: 3 wedstrijden: 1 in West-Vlaanderen + 2 in Genk
Motorcross: voorstel om alle resterende VLM-wedstrijden te laten meetellen als BK.
Enduro/Bex/Trial/Supermoto: enkele wedstrijden in Wallonië

Toerisme: alle ritten van de kalender tellend voor het kampioenschap toerisme vanaf
1/08/2020. Onder voorbehoud beslissing veiligheidsraad.
Speedway: Gouden helm in september.
Classics: waarschijnlijk 1 wedstrijd in Colmarberg (LUX)
In afwachting van een “GO” van de overheid voor sportorganisaties tellend voor een
kampioenschap heeft de VMBB een actie lopen “Toeren in Vlaanderen tijdens corona”
waarbij aan de vergunninghouders gratis enkele toerritten worden aangeboden. Nietvergunninghouders kunnen de link naar de ritten ook aanvragen na betaling van een
bijdrage van 30 euro. In dit bedrag is een persoonlijke ongevallenverzekering
inbegrepen die dekt tijdens het rijden van de ritten.
De FIM bekijkt of er een afwijking van de sportcode kan voorzien worden over het
minimum aantal wedstrijden die nodig zijn om een geldig kampioenschap te bepalen.
Platform verzekering: VMBB-vergunninghouders kunnen via hun lidmaatschap een
korting van 30% bekomen voor hun motorverzekering. Op voorstel van Groep NBA zal
een link op de VMBB worden gepubliceerd.
De vergadering wordt gesloten om 11:20u.

