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Raad van Bestuur 25 september 2018 
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Reinold Borré en start om 19.30 uur in 
de zaal ‘Het Leen’ van het Huis van de Sport Gent, Zuiderlaan 13 – 9000 Gent. 

Agenda 
Overeenkomstig de oproepingsbrief wordt de agenda afgehandeld.  

Ø Verwelkoming door de voorzitter 
Ø Opname aanwezigen 
Ø Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 19/06/2018 
Ø Briefwisseling 
Ø Financieel verslag 
Ø Beleidsplan VIV 2018 
Ø Varia 

1. Verwelkoming door de voorzitter  
De voorzitter begint de vergadering met het melden dat de VIV aanpassingen zal moeten 
doorvoeren conform de vzw-wetgeving. De statuten van de VIV zullen moeten aangepast 
worden. De wet zal vanaf 2020 ingaan waarna organisaties tot 2024 de tijd krijgen om zich in 
orde te stellen.  

In de loop van 2019 zal er opnieuw een opleiding worden georganiseerd door het VIV in functie 
van het beleidsplan.  

Corey doet nog een kleine aanvulling op het gedeelte over de vzw-wetgeving wat Reinold 
reeds aanhaalde. Als je op Google ‘vzw-wetgeving Koen Geens’ ingeeft dan kan je veel 
informatie terugvinden omtrent de veranderingen.  

2. Opname aanwezigen 
Borré Reinold    Voorzitter VIV   Aanwezig  
Vanhoutte Lucien   PFV    Verontschuldigd 
Garnier Alain    PFV    Verontschuldigd 
Boumans Jean   PFV    Aanwezig 
Uytdenhouwen Ignace  VSF    Aanwezig 
Wittebols Rupert   VSF    Aanwezig 
Beaufays Marc   BV    Aanwezig 
Clarysse Marc   BV    Aanwezig 
De Poorter Heidi   Medewerker VIV  Aanwezig 
Lapaige Corey   Medewerker VIV  Aanwezig 
Diddens Mariska   Medewerker VIV  Aanwezig 

Zes van de acht stemgerechtigde bestuurders zijn aanwezig. De Raad van Bestuur kan 
geldig beslissingen nemen.  
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3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 19/06/2018 
Er werden geen opmerkingen ontvangen op het secretariaat, alsook tijdens de vergadering 
werden geen opmerkingen aangehaald. De Raad van Bestuur keurt het verslag van 19 juni 
2018 goed. Het verslag wordt ter goedkeuring ondertekend in de zwarte map.  

4. Briefwisseling 
Er is geen briefwisseling binnengekomen op het secretariaat. Wanneer er informatie toekomt 
dat voor de drie aangesloten federaties interessant (kan zijn) is, wordt dit meteen 
doorgestuurd.  

5. Financieel verslag 
Een kopie van het financieel verslag werd voor de vergadering uitgedeeld met bijkomende 
informatie door mevr Catherine Mortier 

 

6. Beleidsplan VIV 2018 
Mariska haalt aan dat vorige vergadering elk puntje van het beleidsplan voor deze periode apart werd 
overlopen om een stand van zaken mee te geven. Intussen werd er nog verder gewerkt aan het 
beleidsplan. Vandaag zullen we de puntjes bespreken waarvoor binnen de Raad van Bestuur een 
beslissing moet genomen worden en/of een mededeling moet meegegeven worden.  

7. Varia 
- Vlaamse Sportfederatie vzw en Dynamo Project vzw bieden nog steeds GDPR opleidingen 

aan op maat van de sportclub. Dit is een interessante opleiding om te delen met de 
aangesloten clubs. 

De vergadering wordt afgesloten om 21:00 uur 

 

Reinold Borré       Mariska Diddens  
Voorzitter VIV       Administratief medewerker VIV 

 


