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Raad van Bestuur 19 juni 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. 

1. Agenda 
Overeenkomstig de oproepingsbrief wordt de agenda afgehandeld.  

Ø Verwelkoming door de voorzitter 
Ø Opname aanwezigen 
Ø Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 20/02/2018 
Ø Briefwisseling 
Ø Financieel verslag 
Ø Beleidsplan VIV 2018 
Ø GDPR 
Ø Ethische Commissie 
Ø Varia 

2. Verwelkoming door de voorzitter  
Binnen de VIV is er sinds de laatste Raad van Bestuur één verandering gekomen. Catherine 
werkt niet meer voor de VIV, zij geniet van een welverdiend pensioen. De boekhouding van 
het VIV en de PFV wordt nog wel door haar verzorgd. Heidi en Mariska zijn onze nieuwe 
medewerksters binnen de VIV.  

Intussen zijn de dames al goed ingewerkt. Ze krijgen meteen te maken met twee zware 
materies. Enerzijds met de ongewenste intimiteiten en het GDPR-verhaal. Heidi en Mariska 
zullen onze API’s zijn. Ze hebben de opleiding gevolgd en hebben een attest ontvangen.  

Bowling Vlaanderen zal ook steeds beroep kunnen doen op Heidi en Mariska.  

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

Vier van de acht stemgerechtigde bestuurders zijn aanwezig. We gaan de vergadering laten 
doorgaan, daar er vandaag niets gestemd moet worden.  
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4. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 20/02/2018 
Er werden geen opmerkingen ontvangen op het secretariaat, alsook tijdens de vergadering 
werden geen opmerkingen aangehaald. De Raad van Bestuur keurt het verslag van 20 
februari 2018 goed. Het verslag wordt ter goedkeuring ondertekend in de zwarte map.  

5. 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.  

6. Financieel verslag 
Catherine heeft het financieel verslag voorbereidt. Dit verslag wordt voorgelezen door Mariska, 
een kopie van het financieel verslag werd voor de vergadering uitgedeeld. Het betreft hier de 
boekhouding van 1 januari tot 31 mei 2018.  

7. Beleidsplan VIV 2018 
We overlopen de punten van het beleidsplan om de bestuurders op de hoogte te brengen. De 
medewerkers hebben reeds verschillende punten van het beleidsplan voor dit jaar uitgewerkt, 
of zijn er nog aan het werken.  

SD001: VIV wil via verschillende communicatiekanalen de informatiestroom naar haar leden 
en de buitenwereld met 20% vergroten.  
Ø Nieuwsbrief  

SD002: Vanuit het VIV ondersteuning bieden bij de dagdagelijkse werking van haar leden. 
Ø Opvolgen lopende en nieuwe projecten:  

o GDPR 
o API 
o Belangenconflict en verenigingswerk   
o Overheid (decreten en wetten) 
o Website : Luik VZW Materie 
o Website : Luik Management 

  
Ø Opleiding aanbieden:  Vorige week ging de opleiding ‘Fondsenwerving en sponsoring’ 

door. Deze opleiding werd georganiseerd door het VIV in samenwerking met Dynamo 
Project. De opleiding is zeer goed verlopen, dat zie je ook aan de reactie van Dynamo 
Project en de reacties die zij binnen krijgen van de deelnemers. We waren in totaal met 
22 deelnemers.  
  

SD005: De samenwerking tussen de leden en het VIV verder uitbouwen en ervaringen met 
elkaar delen.  
Ø Bevraging van leden:  

De vragen die vorig jaar werden gesteld aan de leden werden reeds in een document 
gezet, opgemaakt volgens de VIV-‘huisstijl’. Kan er eens nagedacht worden welke 
vragen er gesteld kunnen worden aan de leden, zijn er eventueel nieuwe vragen? Het 
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document dat reeds werd opgemaakt zal doorgestuurd worden naar de leden om een 
eerste idee te hebben en feedback te kunnen bezorgen.  
 

SD006: VIV zal de komende vier jaar verder inzetten op de naambekendheid van zowel 
zichzelf als haar leden. 
Ø Rolbanners: Dit is in werking, offertes werden reeds opgevraagd. We hebben een 

eerste idee voor een lay-out.  
Voorbeeld: 

 

 
SD008: Het VIV vormt het aanspreekpunt voor externe instanties 
Ø Dit is momenteel nog niet veel voorgekomen. We kunnen er nog niet veel over 

melden.  

8. GDPR 
Er werd reeds een GDPR geschreven. Een beknopt hoofdstuk moeten toegevoegd worden in 
de RIO van het VIV i.v.m. het GDPR-verhaal.  

9. Ethische Commissie 
Er werd recent een overkoepelende ethische commissie opgericht. Er zal ook een beschrijving 
van de ethische commissie in de RIO moeten opgenomen worden.  

10. Varia 
Geen variapunten 

 

De vergadering wordt afgesloten om 20:40 uur. De volgende vergadering vindt plaats op 25 
september 2018. 
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Reinold Borré       Mariska Diddens  
Voorzitter VIV       Administratief medewerker VIV 

 


