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Bestuursorgaan VIV 
18 februari 2020 

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter Reinold Borré en start om 20.00 uur in de zaal 
‘1.18 - Het Leen’ van het Huis v.d. Sport, Zuiderlaan 13 – 9000 Gent.  

Agenda 

Overeenkomstig de uitnodiging wordt de agenda afgehandeld. 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
2. Opname aanwezigheden 
3. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 17/12/2019 
4. Briefwisseling 

a. Wendy Jans 
5. Financieel verslag 

a. Bespreking besparingen Vlaamse Overheid 
6. Statuten op basis van WVV  
7. Beleidsplan 2021-2024 
8. Grensoverschrijdend gedrag – actiepunten 
9. Vakantiesalon 
10. Varia 

a. Controle boekhouding VIV 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
De voorzitter, Reinold Borré, opent de vergadering met felicitaties aan Bowling Vlaanderen. Gery 
Verbruggen, lid van Bowling Vlaanderen, won het eerste Europese kampioenschap Bowling (voor 
50 plussers).  

2. Opname Aanwezigheden 
Reinold Borré Aanwezig 
Lucien Vanhoutte Afwezig 
Alain Garnier Aanwezig 
Rudy Vansnick Verontschuldigd 
Ignace Uytdenhouwen  Aanwezig 
Rupert Wittebols Verontschuldigd 
Marc Beaufays Verontschuldigd 
Marc Clarysse  Aanwezig 
Heidi De Poorter Aanwezig 
Corey Lapaige Aanwezig 
Mariska Diddens Aanwezig 
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3. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 17/12/2019 
Er werden geen opmerkingen ontvangen op het algemeen secretariaat. Het verslag wordt unaniem 
goedgekeurd door het bestuursorgaan. De zwarte map met verslagen wordt rondgegeven ter 
ondertekening van het verslag.  

4. Briefwisseling 
Op het algemeen secretariaat is er slechts enkele briefwisseling toegekomen dat besproken dient 
te worden. Wanneer er informatie, mails, briefwisseling,… toekomt op het algemeen secretariaat 
dat interessant is/ zou kunnen zijn wordt dit meteen doorgestuurd naar de verschillende 
federaties.   

 Wendy Jans 

Het algemeen secretariaat had een mailtje gestuurd naar Wendy Jans met de vraag om een 
foto te bezorgen. Dit in functie van het gezamenlijk boekje. Het secretariaat heeft een mail 
terug gekregen met een foto, maar daarnaast ook heel wat ‘verwijten’ i.v.m. niet-
ondersteuning en dergelijke. Ignace, voorzitter VSF, heeft op dit mailtje geantwoord. Verder 
werd geen reactie meer ontvangen. 

5. Financieel verslag 
 Financieel verslag/jaarrekening 2019 

Mariska heeft het financieel verslag opgemaakt voor deze vergadering. De boekhouding werd 
opgemaakt tot en met 31 december 2019. De bestuursleden hebben een exemplaar van de 
proef- en saldibalans en de analytische balans vanaf het begin van het boekjaar 2019 tot het 
einde van het boekjaar ontvangen. In het boekhoudprogramma werd vorige week boekjaar 
2019 (onder voorbehoud) afgesloten.  
 
De bestuurders bekijken de financiële verslagen. En keuren het jaarverslag voor boekjaar 
2019 goed. Dit verslag zal voorgelegd worden op de algemene vergadering.   
 
Reinold geeft nog mee dat wanneer de aangesloten federaties facturen binnen brengen ter 
ondersteuning, deze zeker binnen (één van) de drie decretale opdrachten van het VIV dienen 
te passen.  
 

 Bespreking besparingen Vlaamse Overheid 
Er werd een mail ontvangen van Sport Vlaanderen i.v.m. de subsidies. We komen opnieuw in 
aanmerking voor subsidies in het jaar 2020. Bij nazicht op het digitaal platform hebben we 
kunnen vaststellen dat de besparing van 4,5% reeds werd toegepast op het bedrag dat we 
zullen krijgen.  
 
Intussen is er een overleg geweest van de OSV’s onderling om deze besparingen te bespreken.  
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6. Statuten op basis van WVV  
De statuten werden tijdens de vorige vergadering overlopen en aangepast. Ignace had naderhand 
nog enkele puntjes die besproken dienen te worden.  

 Doorheen de statuten worden de verwoordingen ‘vzw’ en ‘vereniging’ door elkaar gebruikt. 
We gaan de lijn doortrekken en overal ‘vereniging’ gebruiken. 

 In artikel 9 dient er verwezen te worden naar/ aangevuld te worden met ‘artikel 10’. 
 Artikel 9 ‘ondergetekende’ weglaten. 
 Artikel 13 ‘overlijden’ schrappen. 
 Artikel 18; vertegenwoordigers kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere 

vertegenwoordiger uit eigen federatie. 
 Artikel 26 werd aangepast. 
 Artikel 19 en artikel 32 – voorzitter wordt vervangen door ondervoorzitter of de langstzittende 

bestuurder.  

7. Beleidsplan 2021-2024 
Reinold heeft zich geïnformeerd – we dienen zeker te voldoen aan de 3 decretale opdrachten – we 
mogen actiepunten behouden, niet alles moet nieuw zijn.  

Een belangrijk puntje dat Reinold in het nieuwe beleidsplan wil zien, zijn inspanningen om mensen 
te informeren waar clubs te vinden zijn.  

17 maart vanaf 14u00 – uitnodiging sturen voor beleidsnamiddag.  

Mail tegen ten laatste 1 maart sturen met namen bestuurders voor AV.  

8. Grensoverschrijdend gedrag - actiepunten 
Voordien werd reeds medegedeeld dat het bestuursorgaan van PFV het advies van de ethische 
commissie gevolgd heeft in een welbepaalde zaak. Nu hebben ze het advies nog een beetje 
uitgebreid.  

Op het algemeen secretariaat van VIV werd een klacht ontvangen uit de bowlingwereld. De zaak 
kan niet rechtstreeks door VIV behandeld worden, daar het gaat om selecties, trainingen,… hier 
kan VIV zich niet in bemoeien. Echter betreuren we het ten zeerste zulke schrijven te moeten 
ontvangen. We spreken hier om een mentale inbreuk op het enthousiasme, het goede gevoel, het 
zelfvertrouwen, ... van spelers. Dit leidt tot invloeden op prestaties. We hopen dat er een open 
communicatie volgt en dat men naar een oplossing gaat zoeken. De voorzitter zal nog contact 
opnemen met de voorzitter van Bowling Vlaanderen.  

9. Vakantiesalon 
Ook dit jaar heeft de PFV een stand verzorgd op het vakantiesalon in Brussel. Hier werd een 
petanqueterrein aangelegd dat werd aangekleed met een leuk terras waar men iets kon komen 
drinken.  

Intussen heeft de PFV een goede relatie opgebouwd met hun contactpersoon. Reinold stelt de 
vraag of eventueel ook VSF en Bowling Vlaanderen geïnteresseerd zouden zijn om op deze beurs 
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te staan. De voorzitter weet nog niet of het mogelijk is, maar indien er interesse is kan dit steeds 
gevraagd worden. Reinold geeft wel mee dat hier een kostprijs aan verbonden is.  

Binnenkort vindt er een evaluatie gesprek plaats met de contactpersoon, op dat moment kan de 
vraag naar volgend jaar toe eventueel gesteld worden.  

Op het vakantiesalon heeft de PFV kunnen vaststellen dat veel mensen niet weten dat er zich een 
club bevindt in de stad/gemeente waar ze wonen.  

10. Varia 
a. Controle boekhouding VIV  

Kascontroles PFV – Johan Iselé  
Kascontrole VSF – Glen Moons 
Kascontrole BV – Mitch Brams (vraag stellen) 

b. Boekje Artoos 
Het boekje werd goedgekeurd. Eventueel dient wel de vraag nog gesteld te worden om het 
lettertype een klein beetje te vergroten. Voor de rest mag het boekje in druk gaan.  

c. Ervaringen met elkaar delen  
Corey is eerder vandaag naar een infosessie rond Plage Préféré gegaan. Dit is een initiatief van 
Sport Vlaanderen in samenwerking met Radio 2. Op verschillende dagen doorheen de zomer 
zal een evenement georganiseerd worden waar clubs en/of federaties aanwezig kunnen zijn 
om hun sport in de kijker te plaatsen. Het gaat hier om een evenement voor het gezin. Het is 
een zeer interessant concept dat wel vrij arbeidsintensief is. Het doel is om de sport bekend 
te maken bij het publiek. Meer informatie zal per mail opgestuurd worden naar Corey. Hij zal 
de informatie doorsturen.  
 
De VSF heeft reeds het onderhoud met STIBBE gehad i.v.m. Grensoverschrijdend gedrag – dit 
was super interessant. Doornemen van reglementen o.b.v. grensoverschrijdend gedrag.  

d. Uur vergadering 
Het aanvangsuur van de vergadering werd een tijd geleden van 19u30 verplaatst naar 20u00. 
De vraag wordt gesteld om de vergadering opnieuw om 19u30 te laten starten. Er werd beslist 
dat op de uitnodiging vanaf heden terug 19u30 wordt vermeld. Indien iemand nog onderweg 
zou zijn, zal er gewacht worden (tot max 20u00) om de vergadering aan te vatten.  

Verder zijn er geen varia punten aangehaald.   

De vergadering wordt afgesloten om 22:20 uur.  

 

Reinold Borré       Mariska Diddens  
Voorzitter VIV       Administratief medewerker VIV 

 

 


