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Verslag RvB VIV – 20 februari 2018 
 

Verslag bestuursvergadering Raad van Bestuur V.I.V. van 20/02/2018 
 
Aanwezigen:  Reinold Borré (PFV), Lucien Vanhoutte (PFV), Alain Garnier 

(PFV), Rupert Wittebols (VSF), Ignace Uytdenhouwen (VSF) 
Aanwezigen zonder stemrecht:  Catherine Mortier (penningmeester VIV)  
Verontschuldigd :  Jean Boumans (PFV); Marc Clarysse (BV); Corey Lapaige 

(medewerker VIV) 
Afwezig: Marc Beaufays (BV) 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20u00 uur.  
Agenda: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
2. Opname aanwezigen 
3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 19/12/2017 
4. Briefwisseling 
5. Financieel verslag 
6. Personeel 
7. Beleidsplan VIV 2018 
8. API 
9. Databescherming 
10. Informatie delen 
11. Varia 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 

We zijn gisteren naar de vergadering i.v.m. SGG (Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag) en de API 
(Aanspreekpersoon Integriteit) geweest. Reinold heeft met de verantwoordelijke van ICES 
gesproken: als de 2 nieuwe personeelsleden aangeworven zijn willen zij wel een individuele 
begeleiding doen. De minister was ook aanwezig. In eerste instantie waren wij niet verplicht om SGG  
te doen. Maar dit moet ook voor de OSV.  
We moeten ook in orde zijn met de nieuwe regelgeving i.v.m. de databescherming.  
Donderdagnamiddag is er een vergadering met de OSV in voorbereiding van de algemene 
vergadering van de Vlaamse sport federatie waarop een vermindering van bestuurders ter stemming 
zal voorgelegd worden. Reinold zal donderdag aanwezig zijn.  

 
2. Opname aanwezigen 

5 bestuursleden zijn aanwezig en 1 personeelslid. 
 

3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 19/12/2017 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. De aanwezige bestuurders ondertekenen het verslagenboek. 

 
4. Briefwisseling :  

De inkomende en uitgaande briefwisseling werd overlopen. 
 

5. Financieel verslag  
Financiële up date werd meegedeeld. 
 

6. Personeel  
Een vervangster werd gevonden voor Mevr. Mortier die op pensioen gaat. 
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7. Beleidsplan 2017-2020  
De rapportering moet voor 1 april via het digitaal platform ingediend worden in 2 vormen: 
- Luik 2 van het beleidsplan 2017-2020, waarin via de velden “Status uitvoering actie/doelstelling 

2017” en “Status resultatenrekening 2017” aangegeven wordt welke acties/doelstellingen al dan 
niet (deels) gerealiseerd werden in 2017; 

- Aanvullende info over: 
o de wijze waarop wij deze acties/doelstellingen gerealiseerd hebben in 2017 
o de concrete resultaten en effecten die met deze acties/doelstellingen bereikt werden. 

 
8. API (Aanspreekpersoon Integriteit) 

Maandag 19/2 vond een doorstartmoment voor de sportfederaties plaats in Antwerpen. 
Hier werden de eerste resultaten en de aangeboden instrumenten toegelicht. 

 
9. Databescherming 

Op 31/01 vond een opvolgingssessie GDPR plaats (in bijlage de presentatie). De federaties kunnen 
extra maatbegeleiding aanvragen. In de toolkit van Scwitch kunnen wij de laatste versie van 
sjablonen / ondersteunende documenten terugvinden. Ondertussen hebben wij via Dynamo Project 
de documenten voor clubs ontvangen. Zij vragen om zeker al onze clubs door te verwijzen naar de 
Dynamo-website om de GDPR-documentatie te downloaden.  
 

10. Informatie delen 
Dit agendapunt is niet besproken geworden. 
 

11. Varia  
Rupert: 

• SOV: snooker opleiding voor jeugd. Uitsturen van een nieuwsbrief. 
• Bewaring van wedstrijdformulieren 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering af om 21u30. 
Op 20/3 hebben we onze Algemene Vergadering hier in het Huis van de Sport. 
De eerstkomende Raad van Bestuur is op dinsdag 19/06/2018. 


