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Raad van Bestuur
25/09/2018 – 20u20

Notulen van de RvB van KAVVV&FEDES v.z.w. te Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
Aanwezig: Albert Gryseels, Eddy Elst, Luc Bastenie, Patrick Van Coillie, Paul Tersago,
Rudy Everaert, Walther Vandamme
Verontschuldigd: Erwin Breugelmans

De vergadermapjes worden verspreid.
De algemeen voorzitter opent de vergadering om 20u20
Agendapunten
1. Samenstelling RvB
2. Werkingskader AV, RvB en DB
3. Urgente topics
- erkenning en subsidiëringsaanvraag 2018 (beleidsplan en budget)
- delegatiebepaling voortgangsvergadering Sport Vlaanderen
- niet-sport verzekeringen
- verslag competitie-afdeling 17/08
- geschillen (PFV, IdO, vredegerecht ‘Buys’)
4. Afspraken toekomst : o.a. afwerking AV 12/04/2018 (fin, ledencijfers);
indicatoren 2018; HR; clubwerking; ... e.a. to do’s cfr. eerdere verslagen
5. Vergaderdata 2018

RvB 25 sept 2018 – NOTULEN
KAVVV & FEDES vzw

1. Samenstelling RvB
Paul Tersago, bestuurder – algemeen voorzitter, volgt Ronnie Van Bouwel op en beoogt
deze opdracht vol te maken, t.t.z. t.e.m. 28/03/2021.
Bij handgeklap – unanimiteit.
2. Werkingskader AV, RvB, DB
Het Dagelijks Bestuur wordt herschikt - Paul Tersago komt in de plaats van Ronnie – en
wordt nu gevormd door Eddy Elst, Patrick Van Coillie, Paul Tersago en Rudy Everaert.
Om deze nieuwe start mee kansen te geven, wordt afgesproken een betere aflijning voor
te bereiden zodat de Algemene Vergadering de wettelijk voorziene opdrachten uitvoert,
de Raad van Bestuur het operationele inruilt voor de langere termijnwerking en het
Dagelijks Bestuur instaat voor het operationele.
3. Urgente topics
- erkenning en subsidiëringsaanvraag 2018 (beleidsplan en budget):
* tijdig opgeladen en ingediend
* kwaliteitsvragen - het is een nagelezen en bijgewerkte versie die werd opgeladen.
* gevraagde voortgangsvergadering door Sport Vlaanderen, zal door Albert, Patrick en
Davy worden opgenomen (nvdr: 09/10 wordt gekozen).
* niet-sport verzekeringen: studie leert dat er nog verzekeringspolissen dienen
gefusioneerd waarbij nog een aantal (efficiëntie)winsten kunnen geboekt worden. Er
wordt unaniem beslist om de opzegbrieven voor de Ethias-polissen ‘alle risico
electronica’, ‘brand’, en ‘arbeidsongevallen’ te ondertekenen en nieuwe polissen aan te
gaan : A.O. wordt vanaf 01/01/2019 gedekt via Fidea, de beide overige polissen via AG.
- verslag competitie-afdeling 17/08
* bespreking aanpak petanque-saga. Bedankt aan Paul om uiteindelijk aktie te hebben
genomen. De RvB beslist om geen juridische akties te ondernemen jegens PFV (niettegenstaande de grote vraag hoe ons ledenbestand door hen aanschrijfbaar is) omwille
van de overlappende werking door sommige clubs.
* vrijwilligerswerking competitieafdeling: overleg, geen beslissingen.
* niet beslissen, zaken op beloop laten, de werking niet aligneren op het opgelegde
kader, niet communiceren, … wekt wantrouwen en veroorzaakt frustratie. De
voorzitterswijziging biedt een nieuwe kans.
* bijscholingsvoorstel van Rugby Vlaanderen, biedt géén kans op opkomst of positief
resultaat. Het is afspraak dat alle initiatieven met derden minstens DB passeren
vooraleer we ons voor de kar van een ander laten spannen. Het is tevens afgesproken in
april 2018 dat inschrijvingen voor dergelijke bijscholingen over de ontwikkelde
inschrijvingstool (JUMIK) lopen. Bijkomend is dat GDPR hier gewaarborgd is.
* GDPR bijscholing: unanieme beslissing om de voorgestelde forfait per bijscholing te
verwerkt.
* geschillen: er worden geen juridische stappen ondernomen t.a.v. PFV. Er is geen
nieuws m.b.t. IdO.
Er is uitspraak m.b.t. vredegerecht 3/9 ‘Buys’, maar de inhoud ervan is niet duidelijk. Er
wordt unaniem beslist om een richtlijn op te stellen over dergelijke rechtszaken en de
aanpak ervan. Er is namelijk een BA-verzekering en een (beperkte) rechtsaansprakelijkheid.
4. Afspraken toekomst : o.a. afwerking AV 12/04/2018 (fin, ledencijfers);
indicatoren 2018; HR; clubwerking; ... e.a. to do’s cfr. eerdere verslagen
Paul en Patrick nemen dit verder op, via wekelijkse meetings

RvB 25 sept 2018 – NOTULEN
KAVVV & FEDES vzw

5. Vergaderdata 2018
Dinsdag 4/12 om 10u00 te Brugge

RvB 25 sept 2018 – NOTULEN
KAVVV & FEDES vzw

