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Verslag RvB VIV - 20 juni 2017 

Verslag bestuursvergadering Raad van Bestuur V.I.V. van 20/06/2017 
 
 
Aanwezigen:  Reinold Borré (PFV), Lucien Vanhoutte (PFV),  Rupert Wittebols 

(VSF), Marc Clarysse (BV) 
Aanwezigen zonder stemrecht:  Catherine Mortier (penningmeester VIV) en Freija Maebe 

(secretaris VIV), Corey Lapaige (medewerker VIV) 
Verontschuldigd :  Alain Garnier (PFV), Jean Boumans (PFV), Ignace Uytdenhouwen 

(VSF), Marc Beaufays (BV) 
Afwezig:  /   
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 
1. Verwelkoming door de voorzitter 

In het kader van wat er de afgelopen weken gebeurd is rond lichamelijk en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag zullen de nodige initiatieven vanuit de overheid en Minister Muyters 
gestart worden. Ook zullen de federaties hiervoor de nodige stappen dienen te ondernemen.  

 
2. Opname aanwezigen 

4 bestuursleden zijn aanwezig.  
 

3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 12/01/2017 
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. RIO 
De laatste versie van de RIO werd mee met de uitnodiging voor de RvB verzonden.  
De aanwezige bestuurders geven allen hun goedkeuring voor de RIO. De goedkeuring van de 
afwezige bestuurders zal per e-mail gevraagd worden daar er nu geen meerderheid is. 
Eenmaal de RIO goedgekeurd is, zal deze online geplaatst worden.  
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8. Informatie delen 

- De optie om een gemeenschappelijke tuchtcommissie op te stellen wordt besproken.  
 - Oppassen met het ondertekenen van documenten bij organisaties van WK’s of EK’s om zo een  
  visum te bekomen. 
- Er zijn contacten gelegd i.v.m. de opname van de drie sporten in de Universiade.  

 
9. Varia 

- De kans bestaat dat er een internationaal snookertornooi voor mensen met een handicap in België 
georganiseerd zal worden. 

- De Colruyt heeft een businesskaart opgemaakt die de clubs kunnen gebruiken. Een percentage van 
de totale verkoopsom zal naar de federaties gaan. 

- Corey stelt de Sportbeurs voor waarbij het VIV of de drie federaties apart kunnen deelnemen. De 
nodige informatie zal rondgestuurd worden, indien gewenst kan er een afspraak vastgelegd worden. 

 
 
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 september 2017. 


