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Verslag RvB VIV - 12 januari 2017 

Verslag bestuursvergadering Raad van Bestuur V.I.V. van 12/01/2017 
 
 
Aanwezigen:  Reinold Borré (PFV), Lucien Vanhoutte (PFV),  Ignace 

Uytdenhouwen (VSF), Alain Garnier (PFV), Marc Clarysse (BV), 
Marc Beaufays (BV) 

Aanwezigen zonder stemrecht:  Catherine Mortier (penningmeester VIV) en Corey Lapaige 
(medewerker VIV), Freija Maebe (secretaris VIV) 

Verontschuldigd :  Rupert Wittebols (VSF) 
Ontslagnemend:  Antoon Lemmens (PFV)  
Afwezig: /   
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
Mededeling dat VIV eind december een bilateraal gesprek had met de dossierbeheerder binnen Sport 
Vlaanderen waarna de nodige actiepunten opgesteld werden. 

 
2. Opname aanwezigen 

6 bestuursleden zijn aanwezig. 
 

3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 20/09/2016 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.   

 
4. Briefwisseling 

A. Inkomende briefwisseling 
Wordt overlopen in de vergadering.  

 
B. Uitgaande briefwisseling 

Is per e-mail aan alle bestuurders bezorgd.  
 

5. Financieel verslag  
De balans werd op voorhand per e-mail rondgestuurd en in de vergadering overlopen. 
 

6. Beleidsplan VIV : 2017 
Het beleidsplan 2017-2020 werd eind oktober 2016 ingediend alsook de ledenaangifte werd tijdig 
doorgestuurd. De beleidspunten voor 2017 worden overlopen. 

 
7. RIO VIV 

De RIO wordt overlopen en de laatste wijzigingen worden doorgevoerd. De definitieve versie zal per 
e-mail goedgekeurd worden. Doel: de RIO na de AV in voege laten gaan. 

 
8. Planning RvB & AV VIV 

De vergaderingsdata worden voor heel 2017 vastgelegd.  
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9. Algemene Vergadering 
De vooropgestelde agenda wordt overlopen en door de RvB goedgekeurd. 
 

10. Varia 
- Elke federatie is uitgenodigd bij de Nationale Loterij voor een gesprek. Ignace is reeds geweest en 

geeft een korte inhoud wat er allemaal besproken is. 
- Corey vraagt een stand van zaken over de World Games. 
- De posters met opwarmings- en stretchoefeningen in het kader van het gezond sportenbeleid zijn 

klaar en worden onder de federaties verdeeld. 
- Freija doet een oproep om zich kandidaat te stellen voor het permanent overlegorgaan binnen VTS. 

 
 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering af om 21.30 uur. 
 
De eerstkomende Raad van Bestuur is op dinsdag 20 juni 2017. 
 

 


