Verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 06/06/2020
Plaats: Teleconferentie
Datum: 06/06/2020
Aanwezig: Kurt Vanborm, Patrik Rietjens, Dirk Vrijelinck, Octaaf Goeman, Stefan Alloing,
Freddy Chalmet en Luc Van Belle
Verontschuldigd: Jos Driessen, Jacky Soors (problemen met de verbinding)
Afwezig: Gerry Saenen
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. 23/05/2020
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
RvB-06/06/2020-001: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Afgelasting WK Zijspannen
De FIM heeft, ten gevolge van de Covid-19 pandemie, het volledig WK-seizoen 2020 afgelast.
Piloten vragen de terugbetaling van hun FIM-vergunning. Ongeacht de beslissing van de FIM
beslist de Raad van Bestuur om de bijdrage aan de VMBB die in de vergunning hernomen zit,
terug te storten aan de piloten. Het bedrag dat we eventueel van de FIM terugkrijgen zal
integraal teruggegeven worden aan de piloten. Dirk gaat zich bevragen of dit eventueel via het
budget van Topsport kan geregeld worden.
RvB-06/06/2020-002: De Raad van Bestuur gaat akkoord om de bijdrage VMBB in de
vergunning WK Zijspannen terug te betalen aan betrokkenen. De teruggave van de FIM zal
doorgestort worden naar de piloten die een WK-vergunning genomen hadden.
3. Trainingscircuit Wachtebeke
Voorstel om 2 trainingsweekends te organiseren op het circuit van Wachtebeke, na afgelasting
van MCLB en VMCF-wedstrijden. Tegen aankomende maandag zal de terreineigenaar een
antwoord geven of wij het circuit kunnen huren.
Voorziene data voor de trainingen: 4 & 5/07/2020 en 11&12/07/2020.
Octaaf hoopt voldoende helpers te vinden.
De voorschriften uit het protocol moeten strikt gerespecteerd worden.
Er worden geen risico’s genomen, de trainingsweekends gaan enkel door als het VMBBsecretariaat beschikt over alle nodige toestemmingen, zowel terreineigenaar als gemeente.
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Tijdens de vergadering geven zowel Octaaf als Freddy hun akkoord om de organisaties op zich
te nemen maar ze vragen hulp van andere clubs, omdat ze zelf te weinig medewerkers hebben.
RvB-06/06/2020-003: De Raad van Bestuur gaat akkoord om deze trainingsweekends samen
met MC Scheldeland te organiseren onder voorbehoud dat alle nodige toelatingen
(terreineigenaar + gemeente) in het bezit zijn. Het vigerende protocol dient strikt nageleefd
te worden.
4. Algemene Vergadering 2020
De coronacrisis zorgt ook hier voor de nodige ongemakken.
Als er voor een fysieke Algemene Vergadering wordt gekozen dan moet deze volgens het KB
vóór 30/06/2020 doorgaan. De zaal in Aalst wordt echter niet vóór 1/9/2020 verhuurd. Sport
Vlaanderen verwacht tegen uiterlijk 3/9/2020 het verslag van de AV.
Wij stellen als alternatief voor om de Algemene Vergadering schriftelijk te laten doorgaan.
De clubs zullen de uitnodiging, agenda, powerpoint met een duidelijk overzicht van de
vergadering per mail ontvangen. De nodige documenten ter begeleiding van de AV worden
meegestuurd. De clubs zullen bovendien via een online formulier moeten stemmen.
Zoals statutair voorzien zullen ook hieraan 2/3den van de clubs moeten deelnemen om een
geldige vergadering te hebben. Het stemmengedrag zal nauw opgevolgd worden, indien blijkt
dat het nodige quorum niet bereikt wordt, zal er eventueel toch nog een fysieke vergadering
moeten plaats vinden.
RvB-06/06/2020-004: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om een schriftelijke
Algemene Vergadering te organiseren. Indien het nodige quorum niet bereikt wordt, zal er
toch nog een fysieke vergadering moeten plaats vinden.
5. Terugbetaling piloten: Voucher 2021 of terugbetaling november 2020
De Raad van Bestuur beslist om niet met vouchers te werken maar de tussenkomt op hun
rekeningnummer terug te storten in de loop van de maand november. Het exacte bedrag van
teruggave zal in de vergadering van oktober 2020 vastgelegd worden.
RvB-06/06/2020-05: De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om de piloten in de loop van
de maand november een bedrag terug te betalen dat bepaald zal worden in de vergadering
van oktober 2020.
6. Allerlei
Pand te Burst
Dirk heeft een huurcontract ontvangen van de Vlaamse Judofederatie, maar bepaalde
gemaakte afspraken over schoonmaak, elektriciteit, gas, copier en ICT-ondersteuning staan er
niet in vermeld waardoor er voorlopig geen definitieve beslissing kan genomen worden. Na
raadpleging van Jos Driessen zal Dirk de federatie contacteren om deze punten te bespreken.
Dirk verwacht geen probleem om het contract met Immo Appolonia te beëindigen.
RvB-06/06/2020-06: De Raad van Bestuur kan nog geen definitieve beslissing nemen gezien
in het toegezonden huurcontract niet alle gemaakte afspraken zijn opgenomen. Dit punt zal
opnieuw besproken worden tijdens de volgende vergadering.
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PrioDrive
De eerste opleidingen worden reeds voorzien begin juli 2020. PrioDrive gaat de inschrijvingen
beheren via hun website. Wij moeten hiervoor niets doen, alleen een link op onze website
plaatsen! In oktober/november 2020 zullen we samenzitten voor een evaluatie. Dit jaar wordt
een testjaar. De samenwerking voor de dag van de motorrijders 2021 dient verder uitgewerkt
te worden.
RvB-06/06/2020-07: De Raad van Bestuur geeft haar toestemming om de dag van de
motorrijder 2021 verder uit te werken met PrioDrive.
MX for Kids
Start project 4 juli 2020. Nog veel werk. Inschrijving zal via de website www.mxforkids.be
gebeuren – Bekendmaking via de VMBB facebook-pagina en website.
Op dit ogenblik zijn er 9 opleidingsdagen voorzien – De opleidingsdag voorzien in Mol gaat niet
door – Er zal geen “meet en greet” plaats vinden in Olmen.
De voorziene opleidingsdag tijdens de Speedway op 29/6 gaat niet door gezien de afgelasting
door corona. Benny gaat bekijken of er een opleiding kan voorzien worden tijdens zijn laatste
evenement van eind augustus.
In 2021 zullen de opties bekeken worden voor het Circuit van Komen.
Contract opmaken voor terrein-eigenaars voor 6000 euro. Probleem Genk: mede-eigenaar ->
einde 4 jaar -> terugstorten waarde?
Op 27/06/2020 zal er een testdag voorzien worden. Het draaiboek hiervoor wordt nog
uitgewerkt. Maximum 200 personen mogen aanwezig zijn.
De opleiding is voorlopig enkel voorzien voor solo-rijders. De mogelijkheid om een opleiding
voor zijspannen te voorzien, dient bekeken te worden.
De motoren worden gestald in de bedrijfsruimte van Transport Fleerackers (papa van Kris
Fleerackers) tegen de prijs van 300 euro per maand. De motoren dienen opgenomen te worden
in hun brandverzekering.
VMBB voorziet een dekking tegen diefstal.
RvB-06/06/2020-08: De motoren worden gestald in de bedrijfsruimte van Transport
Fleerackers tegen 300 euro/maand. Transport Fleerackers dient de motoren op te laten
nemen in hun brandverzekering. VMBB voorziet een dekking tegen diefstal.
Protocollen
Er zullen dit seizoen nog wedstrijden plaats vinden voor de disciplines trial, snelheid en
toerisme.
Als er in juli wedstrijden kunnen doorgaan mogen er in de zaal maximum 50 personen aanwezig
zijn en deze moeten zittend bediend worden. De eerste week van juli zijn alle treffens afgelast.
Er is dus tijd om de protocollen uit te schrijven. Eikeltreffen in Gestel heeft momenteel nog geen
toelating.
Voor de wedstrijden van het Vlaams kampioenschap snelheid en trial dienen er protocollen
worden uitgeschreven.
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De protocollen voor trainingen dienen aangepast te worden. Deze zullen verder besproken
worden tijdens de meeting met de terrein-eigenaars.
RvB-06/06/2020-09: Protocollen voor de wedstrijden van het Vlaams Kampioenschap Trial en
Snelheid dienen opgesteld te worden. De bestaande protocollen voor trainingen dienen
aangepast te worden in samenspraak met de terrein-eigenaars.
Logo Motorsport Vlaanderen
Het voorgesteld logo voor Motorsport Vlaanderen wordt unaniem goedgekeurd.

RvB-06/06/2020-10: De Raad van Bestuur keurt het voorgesteld logo voor Motorsport
Vlaanderen unaniem goed.
7. Rondvraag
Geen verdere vragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 11:30u.
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