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Notulen van de RvB van KAVVV & FEDES v.z.w. te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 

Brugge 

Aanwezig: Albert Gryseels, Eddy Elst, Erwin Breugelmans, Luc Bastenie, Patrick Van 

Coillie, Ronnie Van Bouwel, Rudy Everaert, Walther Vandamme 

Aanwezig, in afspraak: Paul Tersago 

 

 

De vergadermapjes worden verspreid. 

De algemeen voorzitter opent de vergadering om 10u05.  

 

Agendapunten 

1. Goedkeuring verslag RvB 28/03, RvB 12/04 (nog aan te leveren) 

2. Afwerking Algemene Vergadering 12/04/2018 

incluis financieel, ledencijfers 2017 

3. Indicatoren 2018 

- mbt samenwerkingsovereenkomst: stand van zaken 

- mbt goed bestuur: stand van zaken  

4. Beleidsplan 2018 - stand van zaken 

5. HR 

6. Clubwerking 

- Badminton afdeling Oost : flyer-aktie 

- Bijscholing: specifieke GDPR-bijscholing 

- NIEUWE IDEEÊN 

7. Stavaza (stand van zaken; GDPR in de afdelingen) 

8. Voorbij en vooruit 

9. Varia 

- copier afdeling West 

10. Vergaderdata 2018 
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1. Goedkeuring verslag RvB 28/03 en 12/04 

Nog aan te leveren.  

 

Intermezzo: de in Brugge ontwikkelde bijscholing GDPR, kent niet ervaren bijval en zeer 

grote opkomst maar veroorzaakt ook commotie. De competitie-afdeling kent geen 

historiek om een beperkte bijdrage (€10/persoon, incluis bundel én op maat voorziene 

individuele privacy-verklaring) te leveren. Daarnaast heeft de melding “vol is vol” in de 

communicatie binnen de competitie-afdeling kwaad bloed gezet, terwijl er uiteraard 

steeds een verdere ontdubbeling mogelijk is. 

Er ontspint zich een geanimeerde discussie, die niet tot een éénduidig standpunt leidt.  

 

GDPR intern: op orde voor de projectwerking, maar niet voor de competitie-afdeling. Er 

zijn wel wat competities die reeds zelf initiatieven hebben genomen.  

 

2. Afwerking Algemene Vergadering  

De aandachtspunten worden opgelijst.  

Er worden afspraken gemaakt over de praktische afwerking, en wie doet wat.  

 

Er wordt in unanimiteit beslist dat: 

- uitstel van rapporteren dient voorkomen te worden 

- in de toekomst een revisor zeker kan ingezet worden, niettegenstaande de 

grote waardering voor de inzet van de rekeningnazichters. 

 

3. Indicatoren 2018  

4. Beleidsplan 2018  

5. HR 

6. Clubwerking 

7. Stavaza 

8. Voorbij en vooruit 

 

Een geanimeerde discussie over verschillende punten zoals de totstandkoming van de 

jaarrekening, het ledenbestand, de afwerking van het beleidsplan, prestaties van 

meeruren, GDPR, … leidt niet tot concrete beslissingen. 

Na 3 uur “vergaderen” wordt beslist de vergadering te beëindigen. 

 
9. Varia 

De bestuurders van de competitie-afdeling hadden vooraf vragen gesteld over de 

noodzaak om de aflopende huurovereenkomst van de copier te Brugge aan te besteden 

en tot een nieuwe huur over te gaan. Vragen over de hoeveelheid copies, over de inhoud 

van deze copies, over het budget, … 

Het resultaat van de marktbevraging wordt overlegd, en er wordt unaniem beslist om het 

voorstel van ITEC nv te realiseren.  

 

10.  Volgende vergaderdata 

Er wordt geen nieuwe datum afgesproken.  

 

 


