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Verslag RvB VIV - 19 september 2017 

Verslag bestuursvergadering Raad van Bestuur V.I.V. van 19/09/2017 
 
 
Aanwezigen:  Reinold Borré (PFV), Lucien Vanhoutte (PFV),  Marc Clarysse 

(BV), Ignace Uytdenhouwen (VSF), Marc Beaufays (BV), Jean 
Boumans (PFV) 

Aanwezigen zonder stemrecht:  Catherine Mortier (penningmeester VIV) en Corey Lapaige 
(medewerker VIV) 

Verontschuldigd :  Alain Garnier (PFV), Freija Maebe (secretaris VIV), Rupert 
Wittebols (VSF) 

Afwezig: /   
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

1. Verwelkoming door de voorzitter 
Op 6 oktober heeft het VIV een bilateraal gesprek met de dossierbeheerder binnen Sport Vlaanderen. 

 
2. Opname aanwezigen 

6 bestuursleden zijn aanwezig. 
 

3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 20/06/2017 
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 (analytische) balans werd op voorhand per e-mail rondgestuurd en in de vergadering overlopen. 
 

6. Beleidsplan VIV : 2017 
Alle beleidspunten voor 2017 worden kort overlopen en enkele werkpunten worden genoteerd. 
 
 
 

7. Databescherming 
De Raad, de Europese Commissie en het Europees parlement bereikten een akkoord over een nieuwe 
verordening op vlak van bescherming van persoonsgegevens. Dit akkoord is in werking gegaan op 
24/05/2016 en is van toepassing vanaf 25/05/2018. Doel: meer uniforme en globale toepassing van de 
regels voor alle Europese lidstaten.  
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De nodige aandachtspunten worden overlopen alsook een overzicht van de te nemen stappen die VIV 
zal ondersteunen waar mogelijk maar elke federatie zal dit specifiek voor haar beleid dienen te toe 
passen. 

 
8. Informatie delen 

De ledenrapportering aan Sport Vlaanderen wordt kort toegelicht. 
 

9. Varia 
- Bespreking wegname prikklok personeel. 
- Marc Beaufays (BV) vraagt een update rond de afspraken met de Nationale Loterij. 
- De belastingbrief is ingediend via Biztax 
- Update businesskaart Colruyt.  
- Petanque heeft een samenwerking met TUI voor een 2 jaarlijkse reis. Indien gewenst kan een 

verkennend gesprek aangevraagd worden voor Bowling en Snooker. 
- Beëindiging contract Catherine wegens pension alsook de vervanging Catherine wordt besproken.  

 
 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering af om 21.45 uur. 
 
De eerstkomende Raad van Bestuur is op dinsdag 19 december 2017. 
 

 


