BAV OV
22-12-2020
AFDELING:

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING ORIENTEERING VLAANDEREN

Locatie:
Datum:
Notities:

Skype
Startuur:
19:30
Dinsdag 22/12/2020
Einduur:
22:10
Eline L
Pascal M, Dries H, Steven T, Kris V, Tom K, Adriaan P, Ronald S, Yves DM, Jeremy G, André
A, Marco J, Desmond F, Anna SA, Jeroen H, Roel VdM, Rudi A, Koen W, Danielle D, Luc H,
Eline L
Jacques G

Aanwezig:
Verontschuldigd:
AGENDA

OPENING
AGENDAPUNTEN:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 3
5. 4
6. 7
7. 11
8. 12
9. 12
10. 13
11. 13
12. 18
AFSLUITING

1
1

9

VERSLAG
Opening
AGENDAPUNTEN:

1. NOTEREN VAN DE AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE VERSCHILLENDE
CLUBS
A. Aanwezigheidslijst
− Dit zijn de aanwezigheden:
🡪 Voor Orienteering Vlaanderen: Pascal Mylle (voorzitter), Dries Heuninckx (secretaris), Steven Tiesters
(penningmeester), Kris Verduyckt (ondervoorzitter), Tom Krekels (bestuurslid), Adriaan Pelckmans
(bestuurslid), Ronald Somers (bestuurslid), Eline Langens (personeel)
🡪 Voor de OV-commissies:
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● Goed Bestuur: Tom Krekels (bestuur)
● Gezond en Ethisch verantwoord Sporten: Tom Krekels (bestuur)
● Kaarten: Dirk Goossens, Ronald Somers (bestuur)
● Toegankelijkheid en Milieu: Roel Van de Moortel, Ronald Somers (bestuur)
● Topsport: Desmond Franssen, Koen Wilssens, Adriaan Pelckmans (bestuur)
● Wedstrijdkwaliteit: Jeroen Hoeckx, Anna Serralongua-Arques, Dries Heuninckx (bestuur)
🡪 Voor de OV-clubs:
● Borasca: Marco Jacobs (voorzitter)
● Antwerp Orienteers: Jeremy Genar (voorzitter), Danielle Dewickere (bestuurslid)
● Hamok: André Aerts (voorzitter)
● Omega: Rudi Aerts (voorzitter)
● Kol: Luc Heuninckx (voorzitter)
● Trol: Yves De Mits (voorzitter)
B. Aanwezige vertegenwoordigers van de clubs die de stemmen zullen uitbrengen:
● Borasca: Marco Jacobs
● Antwerp Orienteers: Jeremy Genar
● Hamok: André Aerts
● Omega: Rudi Aerts
● Kol: Luc Heuninckx
● Trol: Yves De Mits
C. Opnemen van de vergadering
− Pascal Mylle deelt mee aan de Bijzondere Algemene Vergadering dat de volledige online vergadering
opgenomen zal worden via Skype door Eline Langens. Er is niemand tegen het opnemen van de
vergadering.

2. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER
Welkom allemaal. Bedankt voor jullie aanwezigheid en nog meer voor jullie inzet als vrijwilliger. Jullie doen dat
omdat het plezant kan zijn maar ook omdat jullie je verantwoordelijkheid willen opnemen en dat verdient een
duim. Ook bedankt aan Eline voor het voorbereiden van de presentatie, het is een gestructureerd geheel geworden
wat een vlotte BAV moet garanderen. Zeker als we ook gespaard blijven van technische mankementen. Ook een
speciale welkom aan Antwerp Orienteers, voor de eerste keer als volwaardige club op een BAV.
2020 is een verloren jaar door de vele annulaties en ook door het minder goede contact dat we hebben kunnen
onderhouden met de achterban. Maar we kunnen er ook een aantal positieve zaken uit halen, nl. de inventiviteit
die aan de dag gelegd is om coronaproof te kunnen oriënteren en het online vergaderen is stilaan ingeburgerd, een
nieuwe manier om sneller bij elkaar te komen en beslissingen te kunnen nemen. De financiële structuur van
Orienteering Vlaanderen heeft stand gehouden tijdens deze moeilijke periode. Er is coronasteun aangevraagd bij
Sport Vlaanderen, die steun zal rechtstreeks naar de leden en de clubs gaan, we verwachten hier een van de dagen
bericht over.
Na de Algemene Vergadering een half jaar geleden werd er opnieuw met een gedeeltelijk nieuw Bestuursteam
gestart. Een zekere mate van continuïteit is nodig om een federatie te laten groeien, met deze nieuwe
gemotiveerde ploeg zijn we goed op weg.
Ook de commissiewerking is op volle kracht blijven draaien. We kunnen deze vrijwilligers het beste bedanken door
ze het vertrouwen te geven, we krijgen er een performant Orienteering Vlaanderen voor in de plaats.
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2021 is een start van een nieuwe olympiade, meer dan ooit tevoren zou dit nieuwe beleidsplan de rode draad
moeten zijn bij het uitbouwen van de federatie. Enkele focuspunten zijn kwaliteitsvolle trainingen aanbieden,
marketing, goede vrijwilligerswerking, mapico’s (ook in scholen), kwaliteitsvolle wedstrijden en attractieve
wedstrijdformats. De federatie ondersteunt financieel waar mogelijk, we zullen hierover helder communiceren. En
als we ook op een andere manier kunnen ondersteunen, horen we dat graag. We willen als federatie de mensen
samenbrengen, engageren en enthousiasmeren. Op naar een mooi 2021!

3. STEMRECHT
BESLISSINGEN BAV:
D. Beslissingen worden aanvaard bij 17 stemmen voor.

GOEDGEKEURD

Stemverdeling: club – aantal stemmen - vertegenwoordiger
− Borasca:
1 stem
Marco Jacobs
− Antwerp Orienteers:
1 stem
Jeremy Genar
− Hamok:
6 stemmen
André Aerts
− Kol:
7 stemmen
Luc Heuninckx
− Omega:
10 stemmen Rudi Aerts
− Trol:
7 stemmen
Yves De Mits
DISCUSSIE:
A. Stemverdeling:
Totaal: 32 stemmen
2/3 meerderheid = 22 stemmen voor
Beslissingen worden aanvaard bij 17 stemmen voor. (de helft plus één stem)
B. Stemmen en telling:
− Er kan gestemd worden via de functie “hand opsteken” in Skype, dit op teken van OV-voorzitter Pascal
Mylle. Indien het lid “voor” stemt, dient er een hand opgestoken te worden. Indien er “tegen” gestemd
wordt of “onthouden” wordt, dient er geen hand opgestoken te worden, dit zal mondeling bevestigd
worden tijdens de vergadering zodat de stem correct genoteerd kan worden..
− Stemmen zullen geteld en genoteerd worden door de OV-secretaris Dries Heuninckx.

4. WIJZIGINGEN AAN DE OV-STATUTEN – BIJLAGE 1
BESLISSINGEN BAV:
Voorstel wijzigingen aan OV-statuten conform code Goed Bestuur voor Vlaamse
Sportfederaties.
Voorstel tot aanpassen van schrijffouten en layout in de OV-statuten.

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Wijzigingen conform code Goed Bestuur voor Vlaamse Sportfederaties:
− Hoofdstuk III Bestuursorgaan art. 13: toevoeging rond belangenvermenging
🡪 Pascal M: Waar staat PSA voor?
▪ Eline L: Mark VB adviseert dit te schrappen, dit is een copy-paste fout.
▪ BAV gaat akkoord om PSA te schrappen.
− Stemming: unaniem goedgekeurd
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B. Wijzigingen schrijffouten en layout OV-statuten:
(een overzicht kan steeds opgevraagd worden bij het OV-secretariaat)
− Stemming: unaniem goedgekeurd

5. WIJZIGINGEN AAN HET OV-ADMINISTRATIEF REGLEMENT – BIJLAGE 2
BESLISSINGEN BAV:
Voorstel wijzigingen aan OV-administratief reglement vanuit commissie Goed Bestuur,
conform code Goed Bestuur voor Vlaamse Sportfederaties.
Voorstel wijzigingen aan OV-administratief reglement vanuit commissie GES, conform
conform ethisch, gezond, integer en verantwoord sporten.
Voorstel tot aanpassen van schrijffouten en layout in het OV-administratief reglement.

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Wijzigingen conform code Goed Bestuur voor Vlaamse Sportfederaties
− Jaarlijkse Algemene Vergadering (3)
🡪 Artikel 3.5: toevoeging aan de agenda van de Algemene Vergadering inzake mandatering
Bestuursorgaan
− Het Bestuursorgaan (4) artikel 4.3 t.e.m. 4.20
🡪 Artikel 4.4: toevoeging introductieprocedure voor nieuwe bestuursleden
🡪 Artikel 4.6: toevoeging procedure opstellen agenda Bestuursorgaan
🡪 Artikel 4.7: toevoeging procedure verloop vergadering Bestuursorgaan
▪ Vraag Rudi A: zin rond “varia” herschrijven en verduidelijken wegens typefout
🡪 Artikel 4.8: toevoeging bij bestaande procedure voor de goedkeuring van besluiten door het
Bestuursorgaan
🡪 Artikel 4.9: toevoeging voor de toezichthoudende rol van de voorzitter op bovenstaande
procedures
▪ Vraag Luc H: typefout bij verwijzing, moet zijn 4.6, 4.7 (i.p.v. 4.6) en 4.8.
🡪 Artikel 4.12: toevoeging rond taakverdeling Bestuursorgaan en gedelegeerd bestuurder
− De Commissies (5) artikel 5.2 t.em. 5.4
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−

−

🡪 Artikel 5.3: toevoeging bevoegdheden commissies
🡪 Artikel 5.4: toevoeging bevoegdheid en taken commissie Financiën
Deontologische en gedragscodes (10) artikel 10.1 t.e.m. 10.6
Pascal M: Er zijn voor de verschillende functies deontologische en gedragscodes opgesteld en deze worden
dan ook ondertekend.
🡪 Artikel 10.1: toevoeging deontologische code voor bestuurders en commissieleden
🡪 Artikel 10.2: toevoeging gedragscodes
🡪 Artikel 10.3: gewettigd verblijf
▪ Luc H: artikel 10.3: nieuwe events moeten hier ook nog toegevoegd worden: Clubaflossing,
Vlaams kampioenschap Sprintaflossing, Belgisch Kampioenschap Aflossing
🡪 Artikel 10.6: sancties
▪ Vraag Rudi A over artikel 10.6: sancties: navraag doen of OV wettelijk kan overgaan tot het
opleggen van geldboetes (clausule is niet nieuw, dus moet niet gestemd worden, wel
navraag doen)
Stemming: unaniem goedgekeurd

B. Wijzigingen conform ethisch, gezond, integer en verantwoord sporten
− Het Bestuursorgaan (4)
🡪 artikel 4.20: toevoeging tot het nemen van ordemaatregelen door het Bestuursorgaan
● Vraag Rudi A over Artikel 4.20: tijdelijke beperking bewegingsvrijheid en tijdelijk verscherpt toezicht:
● BAV beslist: Deze woorden mogen geschrapt worden
− Toetreding en ontslag van een club(6)
🡪 artikel 6.4: toevoegen tot automatische aanvaarding van reglementen en gedragscodes bij aansluiting
als club (en hun leden) bij Orienteering Vlaanderen; toevoeging dat in geval van geschillen het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport bevoegd is
− De Medisch Verantwoorde Sportbeoefening (8) artikel 8.3 t.e.m. 8.6
Pascal M: Alles inzake medisch verantwoorde sportbeoefening is verhuisd van het wedstrijdreglement naar
het administratief reglement.
🡪 Artikel 8.3: toevoeging aanspreekpunt persoonlijke integriteit
🡪 Artikel 8.4: toevoeging medisch onderzoek, verplicht medisch onderzoek voor leden van het eliteteam
● Desmond F: Betreurt dat dit niet werd voorgelegd aan de commissie Topsport aangezien dit iets extra
is dat de atleten wordt opgelegd
● Eline L: Dit moet om een misverstand gaan, het is inderdaad de bedoeling dat dit tussen de
commissies onderling gecommuniceerd wordt.
● Rudi A: De vraag is wie dat allemaal gaat controleren?
● Desmond F: Hopelijk zal dit door het secretariaat opgevolgd worden aangezien het toch een extra last
zal zijn voor vrijwilligers en elite atleten alsook een extra kost.
● Eline: Dr. Anton B zou nog laten weten voor een eventueel gratis onderzoek via universiteit of
alleszins toch goedkoper. Eline zal commissie op de hoogte houden.
● Jeremy via chat: Desmond, ik denk ook dat dit vooral belangrijk is als er een atleet zou sterven aan
bvb hartfalen tijdens een wedstrijd (wat sporadisch jammer genoeg wel eens voor komt bij top
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atleten). Als die atleet dan nooit medisch getest geweest is... Ligt wel een verantwoordelijkheid voor
OV?
● Desmond via chat: Hallo Jeremy, ik vond het jammer dat we zelf als commissie geen feedback hebben
kunnen geven. Ook denk ik dat er in andere leeftijdscategorieën nog een groter risico bestaat op
hartfalen. Maar ik begrijp de bedoeling uiteraard wel.
🡪 Artikel 8.5: toevoeging rond leeftijdsgrenzen
− Tuchtregeling (9) artikel 9.1.1 t.e.m. 9.1.3; artikel 9.2 t.e.m. 9.3
🡪 Artikel 9.1.: toevoeging algemeen
● Vraag Rudi A over artikel 9.1.: zou in conflict zijn met 4.2 en 4.1 i.v.m. verkiezing bestuursorgaan, dit
zou nagekeken moeten worden
🡪 Artikel 9.1.1: toevoeging algemene inbreuken tegen reglementen, statuten en gedragscodes
🡪 Artikel 9.1.2: toevoeging tuchtsancties
● Vraag Rudi A over artikel 9.1.2: haakjes mogen weg (drie maal haakjes bij aantal jaren)
🡪 Artikel 9.1.3: toevoeging samenstelling van de rechtscommissies
🡪 Artikel 9.1.11: zitting en uitspraak
● Vraag Steven T over artikel 9.1.11: hier staat een verwijzing naar artikel 8.7 die niet bestaat; Eline L
geeft informatie dat de nummering door de aanpassingen niet overeenstemt maar in de definitieve
versie nagekeken en aangepast wordt
🡪 Artikel 9.2: toevoeging specifieke bepalingen inzake doping (getransfereerd vanuit het
wedstrijdreglement); toevoeging keuze voor tuchtorganen Vlaams Sport Tribunaal en Belgisch
Arbitragehof voor de Sport
🡪 Artikel 9.3: toevoeging specifieke bepalingen inzake grensoverschrijdend gedrag
● Vraag Rudi A over artikel 9.3.2: moeilijk te begrijpen, leesbaarder te schrijven aub in definitieve versie
− Stemming: unaniem goedgekeurd

− Aparte stemming: verplicht maken medisch attest elite: unaniem goedgekeurd

🡪 Tom K: Verdere verduidelijking aan commissie Topsport volgt, ook informatie over eventuele
terugbetaling of korting voor onderzoek voor atleten
C. Wijzigingen schrijffouten en layout van het OV-administratief reglement:
(een overzicht kan steeds opgevraagd worden bij het OV-secretariaat)
− Stemming: unaniem goedgekeurd
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6. WIJZIGINGEN AAN HET OV-WESTRIJDREGLEMENT – BIJLAGE 3
BESLISSINGEN BAV:
Voorstel wijzigingen aan OV-wedstrijdreglement vanuit commissie GES, conform conform
ethisch, gezond, integer en verantwoord sporten.
Voorstel wijzigingen aan OV-wedstrijdreglement vanuit commissie Kaarten.
Voorstel wijzigingen aan OV-wedstrijdreglement vanuit commissie Wedstrijdkwaliteit.
Voorstel wijzigingen aan OV-wedstrijdreglement vanuit club Trol.
Voorstel tot aanpassen van schrijffouten en layout in het OV-wedstrijdreglement.

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Wijzigingen conform ethisch, gezond, integer en verantwoord sporten
− Leeftijdscategorie (1) artikel 1.4; artikel 1.7
🡪 Artikel 1.4: wijziging inzake leeftijdsgrenzen
🡪 Artikel 1.5:
● Vraag Steven T over artikel 1.5: Dit lijkt me overbodig omdat 1.7 dit dekt.
· Tom K: Ploegencommissie (Commissie Topsport) wordt vermeld in 1.5
· BAV beslist: artikel 1.5 behouden
🡪 Artikel 1.7: toevoeging inzake leeftijdsgrenzen voor leeftijdsklassen tot 18 jaar
− De Medisch Verantwoorde Sportbeoefening (MVS) (3): Verplaatsen naar administratief reglement
− Stemming: unaniem goedgekeurd

B. Wijzigingen Commissie Kaarten
− Commissie Kaarten (5) artikel 5.1 t.em. 5.3
Dirk G: De wijzigingen hebben vooral betrekking op de manier waarop de clubs kaarten kunnen reserveren.
We zijn overgeschakeld naar een digitaal kaartenkadaster en in die zin is het reglement aangepast.
Voor de reservaties ontvangt elke kaartverantwoordelijke per club een mail met de reservatieaanvraag als
deze ontvangen wordt op het digitaal kaartenkadaster. Binnen 14 dagen krijgt de club antwoord of hun
reservatie aanvaard wordt.
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− Stemming: unaniem goedgekeurd

C. Wijzigingen Commissie Wedstrijdkwaliteit
− Jeroen H: De wijzigingen zijn gebaseerd op vragen vanuit verschillende bronnen alsook vanuit de commissie
Wedstrijdkwaliteit zelf. Zo kregen we vragen rond toevoegen van Sprintaflossing vanuit Antwerp
Orienteers, voorstellen vanuit de commissie Marketing voor het attractiever maken van de evenementen
en voor een breder publiek toegankelijk, alsook feedback vanuit de OV-opleidingen die in het najaar
gegeven werden.
− Leeftijdscategorie (1) artikel 1.2
🡪 Artikel 1.2: wijziging categorieën
● Vraag Luc H over artikel 1.2: fout in de layout
Rudi A: nog schrijffouten sport&kaartencommissie, elektronisch registratietoestel ea
Eline L: deze worden er achteraf nog uitgehaald in de definitieve versie
Pascal M: nu gaan we vooral de grote wijzigingen bespreken en stemmen
− Richtlijnen voor de deelnemer (2)
🡪 Artikel 2.1: wijziging embargotermijn naar 21 dagen conform BVOS-reglementen
● Jeroen H: Dit is reeds zo voor nationales, het is de bedoeling eenduidiger te zijn.
− Inrichting van OV-evenementen (4) artikel 3.2 t.em. 3.5; artikel 3.10 t.e.m. 3.11
Pascal M: Toevoegen van Vlaams Kampioenschap Sprintaflossing
🡪 Artikel 3.5: omlopen
Pascal M: Een tweede grote aanpassing is het overschakelen naar 8 omlopen i.p.v. 7 waarbij er 2
gemakkelijke toegevoegd worden en 1 moeilijke geschrapt, zodat mensen die doorstromen vanuit de
Orienteering Series keuze hebben in deelname en er een vlottere overstap gemaakt kan worden.
● Luc H: Kol is voorstander om er maar 1 gemakkelijke toe te voegen i.p.v. 2.
● Jeroen H: Het is de bedoeling om zonder extra werk toch die extra omloop aan te bieden, zoals nu
reeds gebeurd bij de Orienteering Series, nl. het inkorten van een lange omloop.
● Yves DM: In Oost-Vlaanderen merken we vanuit de begeleidingen aan nieuwelingen dat er een
lacune is en de omlopen op de wedstrijden te moeilijk zijn voor beginnelingen. Dus ik ben er
voorstander van.
● Luc H: In Helga zal dit ook aangevraagd moeten worden. Dan zouden deze omlopen beter een SE en
LE genoemd worden.
● Yves DM: Dat is een technische kwestie.
● Pascal M: De benaming SE en LE zou wel passend kunnen zijn.
● Luc H: Afstanden van de dagomlopen?
● Jeroen H: Er zijn geen afstanden gewijzigd. Dus hier kunnen nog wijzigingen aangevraagd worden, dit
staat er los van.
● Luc H: Omloop 5, H/D-10 zou ik op plaats 6 zetten aangezien dit de kortste keuze-omloop is.
Vervolgens de 4,5 km gemakkelijk op plaats 7 en de 8 km gemakkelijk op plaats 8.
● Jeroen H: Het idee hierachter was dat de 3 onderste omlopen de gemakkelijkste zijn.
● Pascal M: Maar misschien hier dan ook de afstanden laten oplopen: 3,0km, 4,5km en 8,0 km.
🡪 Artikel 3.5.4: toevoeging extra omlopen
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● Pascal M: Er kunnen ook extra omlopen aangeboden worden op wedstrijden, dit is echter geen
verplichting.
🡪 Artikel 3.10: advisor
● Pascal M: Toevoeging rond accreditatie van advisors.
● Jeroen H: Het volgen van de opleiding bij IOF of OV is voldoende om OV-advisor te worden.
● Pascal M: Toevoegen dat de baanlegger de kaart deelt in bewerkbaar digitaal formaat, hier zal OCAD
bedoeld worden.
● Pascal M: Kampioenschap is overal vervangen door evenement. De bedoeling dat er naar de
toekomst toe overal advisors zullen zijn.
● Jeroen H: OV-evenement is een betere woordkeuze dan lampioenschap aangezien er ook op
evenementen zoals de Sylvester advisors worden aangeduid.
− OV-wedstrijden(6) artikel 6.6; artikel 6.10 t.e.m. 6.12; artikel 6.16
🡪 Hoofdstuk 6: OV-evenementen:
● Jeroen H: De Sprintaflossing wordt toegevoegd, volgt dezelfde puntentelling als de bestaande
aflossingen voor de masters reeks.
🡪 Artikel 6.6: Het Vlaams Kampioenschap Sprintaflossing
● Pascal M: Hier wordt dit gestipuleerd.
🡪 Artikel 6.10: De Forest Cup
● Pascal M: De toevoeging van de Forest Cup is ter vervanging van het Wintercriterium.
● Jeroen H: Het principe en de puntentelling blijft in principe hetzelfde, wel minder wedstrijden met de
bedoeling dat hier meer belang aan gehecht zal worden door de lopers.
🡪 Artikel 6.9, 6.10 en 6.11: Wintercriterium, Avondcriterium en Klassement
● Pascal M: Het Wintercriterium wordt geschrapt uit het reglement.
🡪 Artikel 6.12: De City Cup
● Pascal M: Toevoeging City Cup in de periode dat we minder in het bos terecht kunnen.
● Jeroen H: Dit zouden zowel sprintwedstrijden als city orienteering wedstrijden kunnen zijn.
🡪 Artikel 6.16: De Vlaamse Kampioen
● Jeroen H: Toevoeging dat er ook een allround Vlaamse kampioen komt op de individuele onderdelen.
Origineel was het voorstel om de individuele titels af te schaffen, maar van alle clubs kwam de
feedback dat deze zouden blijven net zoals de Nachtaflossing.
● Luc H: Iedere gemeenten vraagt om een Vlaams kampioen door te geven.
Pascal M: Er is duidelijk hard gewerkt aan het wedstrijdreglement, zijn er nog reglementen die de leden
apart willen stemmen of kan er algemeen gestemd worden?
● Luc H: Wanneer zou dit in voegen gaan?
● Pascal M: 2021
● Luc H: Dan moet Helga zo snel mogelijk gecontacteerd worden om de nodige aanpassingen te doen.
Als dit nu doorgegeven wordt, zal dit vermoedelijk half januari klaar zijn.
● Pascal M: Zoals het er nu voorstaat, zullen we hopelijk in de loop van maart terug kunnen lopen dus is
er nog tijd om de aanpassingen te doen.
● Steven T: Gaan we voor naamkeuze verder met Short Easy (SE) en Long Easy (LE) i.p.v. omloop 7 en
omloop 8?
● Jeroen H: De omloop die vandaag omloop 7 is en omloop 6 wordt, krijgt deze dan ook een naam?
● Yves DM: Ik zou eerst stemmen over het principe en nog niet over de naam.
● Luc H: Kijken wat gemakkelijkste is om aan te passen in Helga.
● Pascal M: In Helga zal elke omloop een nummer krijgen, de benaming is eerder hoe Orienteering
Vlaanderen dit naar buiten brengt.
● Jeroen H: Persoonlijk vind ik “Easy” in de naam niet ideaal zodat de lopers zich niet minderwaardig
zullen voelen.
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● Yves DM: Belangrijk om over na te denken door bijvoorbeeld de commissie Marketing, nu eerder
over het principe stemmen.
● Pascal M: Het reglement vermeldt enkel de nummers van de omlopen dus dit kan reeds gestemd
worden.
− Stemming: unaniem goedgekeurd

D. Voorstel tot wijziging vanuit club Trol: OV-wedstrijden (6) artikel 6.1 (zie bijlage 3)
− Artikel 6.1.2: Wedstrijden onderworpen aan een beurtrol
Voor de wedstrijden vanaf het jaar 2022 geldt volgende regeling: De Commissie Wedstrijdkwaliteit zal aan
het begin van het lopende jaar (=X) de clubs herinneren om de kandidaturen van de wedstrijden van artikel
6.1 voor het jaar X+1 over te maken aan de commissie. Deze kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van de
nodige inlichtingen nodig voor de evaluatie door de commissie wedstrijdkwaliteit. Nadien wordt gehandeld
volgens art 4.1 lid 1.
🡪 Rudi A: Staat niet op de agenda, maar zou de beurtrol in 6.1.2 niet besproken moeten worden? Dit kan
op de volgende vergadering.
🡪 Luc H: Heeft er iemand zich al kandidaat gesteld voor de Sprintaflossing 2021?
● Pascal M: Jeremy steekt zijn hand op.
🡪 Pascal M: Zijn er opmerkingen bij het voorstel van Trol?
● Luc H: Gevaar dat club zich nooit kandidaat zal stellen voor een aflossing?
● Yves DM: Dan moeten we ons de vraag stellen of we dat dan nog willen organiseren?
● Jeremy G: Wij willen wel organiseren maar moet op een boskaart, kan niet op stadskaart, onze club
heeft geen interesse in boskaarten, kunnen andere clubs dan kaarten openstellen?
● Yves DM: Nieuwe clubs met specifiek doel, onze sport is in evolutie wat ik toejuich. We moeten hier
dus een oplossing voor vinden.
● Luc H: Belgisch kampioenschap clubaflossing? Er zijn 6 clubs, en moet maar om de 12j.
● Steven T: Stelt beurtrol voor waarbij er onderhandeld wordt maar de verantwoordelijkheid bij de
organiserende club ligt.
● Pascal M: Voorstel om 2021 het voorstel van Trol te proberen.
● Yves DM: Overeenkomen is de beste werkwijze.
● Rudi A: Voor 90% kan er zo gewerkt worden. Maar waar kan je op terugvallen voor de laatste 10%?
● Dirk G: Voorstel voor beurtrol enkel met aflossingen (opening en dagaflossing). Vermoedelijk geraken
de rest van de wedstrijden wel ingevuld.
● Luc H: Ik ben voorstander van aflossingen met een beurtrol.
● Yves DM: Dan komen we weer bij dezelfde essentie, wie zit er wel bij de beurtrol en wie niet.
● Luc H: Dan moeten we overeenkomen dat clubs die niet de goede kaarten hebben, andere clubs die
ter beschikking stellen.
● Yves DM: We zijn nu bezig met de kalender van 2022, dus we moeten overeenkomen.
● Steven T: We zouden 2022 als testjaar kunnen gebruiken, als het niet zou lukken kunnen we op
volgende (B)AV nog iets anders beslissen.
● Rudi A: Inderdaad voor kalender 2022 proberen.

10

Orienteering Vlaanderen vzw
Maatschappelijke zetel | Koolmijnlaan 185 | 3582 Beringen
Ondernemingsnummer | 0430739485 | rpr Hasselt

hello@orienteering.vlaanderen
www.orienteering.vlaanderen

BAV OV
22-12-2020
● Yves DM: We kunnen de tabel nu niet gewoon doortrekken, dan wordt AO buitengesloten, binnen
bepaalde termijn iedereen zijn voorstellen doen en in de werkgroep kalender bespreken.
● Jeremy G: Goed voorstel.
● Rudi A: Ok, we moeten 2022 er dan bij nemen.
● Luc H: Tegen wanneer moeten we onze kandidatuur stellen?
● Dirk G: Afsluiting kandidaturen bv een week voor de AV van februari 2021.
● Steven T: Een week is weinig om de werkgroep nog te laten samenkomen voor de AV.
● Anna SA: Wat bij meerdere kandidaturen, clubs komen overeen of wordt er gekozen door de
commissie?
● Rudi A: Ik denk dat we binnen de clubs moeten overleggen.
● Jeremy G: Is het belangrijk dat dit voor de AV in orde is?
● Luc H: De kalender 2022 wordt in april beslist.
● Jeremy G: We kunnen nu ook beslissen dat we de kalender voor 2022 ingevuld krijgen.
● Yves DM: We moeten wel een deadline stellen. Bv eind maart voorstellen binnen en dan kijken naar
lacunes of overlappingen.
● Yves DM: Vraag of eind maart realistische deadline is?
● Iedereen akkoord.
● Pascal M: Dit in het reglement opnemen.
● Yves DM: In het verslag noteren.
− Stemming: unaniem goedgekeurd

Pascal M: In het wedstrijdreglement noteren, voorstel tot aanpassing goed laten keuren door Trol conform
hun voorstel en bemerkingen van BAV.
E. Wijzigingen schrijffouten en layout van het OV-wedstrijd reglement
(een overzicht kan steeds opgevraagd worden bij het OV-secretariaat)
− Stemming: unaniem goedgekeurd

7. VOORSTELLEN TOT WIJZIGING AAN BVOS-REGLEMENTEN
BESLISSINGEN BAV:
BAV Orienteering Vlaanderen dient geen voorstel in tot wijziging aan BVOS-reglementen.

/

DISCUSSIE:
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A. Ontvangen voorstellen tot wijziging aan BVOS-reglementen
Er zijn op dit moment geen voorstellen voor wijziging aan BVOS-reglementen.

8. BUDGETBESPREKING OA. VOOR JEUGD- EN TOPSPORT VOOR HET VOLGENDE JAAR –
BIJLAGE 4
BESLISSINGEN BAV:
Budget voor topsport voor 2021 is unaniem goedgekeurd.

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Budget topsport: €30.000
− Uitleg bij budget
🡪 Desmond F: Kampioenschappen zijn goedkoper gemaakt voor atleten die geselecteerd zijn.
Tussenkomsten voorzien voor de selectiewedstrijden.
● Steven T: met Walter VK en Chris A besproken: We moeten opletten met stages te organiseren op
data die vastgelegd zijn voor beschermde wedstrijden. Er zou een probleem zijn voor 30-31 jan en
voor 9-12 april.
● Desmond F: Is altijd heel wat puzzelen om een aantal (buitenlandse) stages te kunnen organiseren en
zo weinig mogelijk in de weg te staan maar soms kan het gewoon niet anders.
● Steven T: Was vooral niet gemeld aan ABSO zei Chris A.
● Rudi A: Moeten we inderdaad wel doen.
● Pascal M: Een klein aandachtspunt voor de toekomst.
● Desmond F: Aangezien deze stages in samenspraak met FRSO werd ingepland is iedereen reeds op de
hoogte.
− Stemming: unaniem goedgekeurd

André A: Kleine bemerking, ik kon bijlage 4 niet openen, aub nog doorsturen.
− Dirk G in chat: Desmond, ik zou een voorstel wijziging ABSO reglement maken om de Nationale ploegen vrij
te stellen van het niet mogen organiseren van trainingen. Dat is dat probleem voor altijd opgelost?

9. BESPREKING EN STEMMING VAN DE VOORLOPIGE BEGROTING 2021 – BIJLAGE 5
BESLISSINGEN BAV:
Voorlopige begroting 2021 conform het vierjarig beleidsplan voor 2021-2024 is unaniem
goedgekeurd.

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Bespreking voorlopige begroting 2021: Budgettering beleidsplan
− Steven T: De begroting wordt nu voorgesteld voordat deze door de commissie Financiën is besproken. De
voorstellen van de commissie zijn nog niet op de bestuursvergadering gekomen en zal nadien nog
aangepast worden.
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− Pascal M: Tekort van €73.000, personeelskost is hoogste kost €178.000.
🡪 Personeel is nog steeds de meest onzekere post gezien de langdurige afwezigheid van Peter
Welkenhuysen. Net zoals dit een grote impact heeft gehad op het budget van 2020 kan dit ook voor
2021 het budget wel in evenwicht brengen.
🡪 Marketing: Redelijk budget uitgetrokken voor deze nieuwe commissie. Het is een goede investering om
orienteering beter bekend te maken.
🡪 Beleidsfocussen: Extra subsidies aangevraagd voor jeugdsport en laagdrempelig sporten (indien niet
goedgekeurd, zal er herbekeken moeten worden of bv. laagdrempelig bijgestuurd moet worden)
bv. mapico parcours voor scholen willen we promoten, dit kan via subsidie laagdrempelig sporten
aangezien de meeste scholen dit niet kunnen betalen
● Luc: Hoe kan de club zich kandidaat stellen hiervoor?
● Pascal: Dit gaan we nog communiceren.
● Steven: Er moet nog aangepast worden na goedkeuringen/afkeuringen vanuit Sport Vlaanderen.
● Pascal M: Voor jeugdsport zal het bedrag vermoedelijk minder groot zijn dan nu. Voor laagdrempelig
wordt ofwel het volledig budget goedgekeurd ofwel niets.
● Pascal M: Zijn er nog vragen omtrent het budget?
● Yves DM: Cijfers van deze begroting voor 2021 kunnen nog wijzigen volgens Steven T, wordt dit dan
opnieuw voorgelegd? Want een budgetswijziging moet steeds op een AV voorgelegd worden ter
goedkeuring.
● Steven T: Ja het voorstel tot wijziging zal voorgelegd worden aan de AV in februari of maart 2021.
● Yves DM: Ok, zo moet het zijn.
B. Stemming voorlopige begroting 2021
− Stemming: unaniem goedgekeurd

10.BESPREKING LIDGELDEN CLUBS EN DEELNAMEPRIJS WEDSTRIJDEN
BESLISSINGEN BAV:
BAV heeft beslist dat er geen wijziging is voor aanpassing van de lidgelden.
BAV heeft beslist dat er geen wijziging is voor aanpassing voor deelnameprijs wedstrijden.

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
A. Lidgelden
Pascal M: Er zijn geen voorstellen binnengekomen voor aanpassing van de lidgelden.
Er is de intentie om met de aangevraagde subsidies in 2021 geen lidgelden te innen om 2020 draaglijker te maken.
Iedereen akkoord.
B. Deelnameprijzen
Pascal M: Er zijn geen voorstellen binnengekomen voor aanpassing van de deelnameprijzen.
Iedereen akkoord.
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11.INTERPELLATIES
BESLISSINGEN BAV:
Voorstel voor voorinschrijvingen met keuze van starttijd in O-punch is goedgekeurd voor alle
Vlaamse wedstrijden. De organisator behoudt te allen tijde het recht om de door de sporter
gekozen starttijd alsnog te wijzigen.
Op Vlaamse Kampioenschappen enkel goedkeuring op voorwaarde dat de uitsluiting van
elites technisch mogelijk is (zij mogen hun starttijd niet zelf kiezen volgens
wedstrijdreglement).
Voorstel om het Bestuursorgaan te laten onderzoeken om voorinschrijvingen in O-punch te
koppelen aan betalingsmodule is goedgekeurd.
Voorstel om wedstrijden met gebruik van SI-air toe te staan is goedgekeurd op voorwaarde
dat dit 3 maanden op voorhand aangekondigd wordt.
Het vernieuwde tuchtreglement van OV werd opgenomen in het administratief reglement
en is goedgekeurd.
Conform de code Goed Bestuur voor Vlaamse Sportfederaties werden volgende zaken
unaniem goedgekeurd door BAV:
- Functieprofielen Bestuursorgaan
- Rooster bestuursleden en mandaten 2020
- Introductieprocedure nieuw bestuurslid en benoemingsbrief
- Alle actieve bestuursleden hebben volgende documenten ontvangen aangaande hun
bestuursmandaat: de statuten, het administratief reglement, het beleidsplan 2017-2020,
het beleidsplan 2021-2024, een te tekenen akkoordverklaring deontologische en
gedragscodes, een overzicht van de vergaderagenda voor het komende jaar (inclusief datum
zelfevaluatie bestuur), de verslagen van de laatste bestuursvergaderingen, jaarrekening van
het voorgaande jaar, organogram van de federatie, formulier voor onkostennota’s en het
wedstrijdreglement.
- Alle actieve bestuursleden hebben de benoemingsbrief en akkoordverklaring
deontologische en gedragscodes ondertekend.
Voor beleidsplan 2021-2024 zijn volgende zaken unaniem goedgekeurd door BAV:
- Beleidsnota 2021-2024: Luik I
- Beleidsplan 2021-2024: Luik II
- Jaarplan 2021 conform beleidsplan 2021-2024

GOEDGEKEURD
met voorwaarde

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD
met voorwaarde
GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:
E. 1: Praktisch voorstel O-punch (vanuit club Trol)
− Voorstel voor voorinschrijvingen met keuze van starttijd in O-punch: aanvaard door BAV (als het technisch
mogelijk is).
🡪 André A: termijn opzetten vanaf wanneer dit opengezet worden (zodat deelnemers weten wanneer ze
kunnen inschrijven), tijdsbestek in rekening brengen
🡪 Steven T: je kan zowel in-en uitschrijven, dit kan nog zolang de club dit open staat
🡪 Yves DM: dit is een interessante discussie maar valt buiten het voorstel dat Trol hier doet
🡪 André A: geen probleem, ik aanvaard het voorstel van Trol
🡪 Luc H: proberen dit ook op nationaal door te trekken, want anders veel werk om dit manueel te doen.
Betalingen zijn wij tegen, onze schatbewaarder zegt dat dit zijn werk zou vermenigvuldigen maal 9.
🡪 Rudi A: voor ons ook (tegen betalingen via O-punch)
🡪 Yves DM: mag ik even verduidelijken, wij zien alleen maar voordelen, het is te bekijken of dit praktisch
haalbaar is. De vraag is vooral aan de clubs om dit te onderzoeken.
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🡪 Pascal M: lijkt me belangrijk om een systeem te kiezen, dat alle OV-clubs een soortgelijk systeem
gebruiken. Als de betalingen die binnenkomen via O-punch rechtstreeks naar de organiserende club
gaan, lijkt me dat een voordeel.
🡪 Yves DM: De bedoeling van dit voorstel is om de bestuursraad te vragen om de mogelijkheden verder te
onderzoeken. Om dan de voor- en nadelen te bespreken.
🡪 Rudi A: Ik denk dat dit nog verder uitgewerkt moet worden. Als hier later terug over gestemd wordt, is
dat goed.
🡪 Luc H: Laten we dan stemmen voor deel 1 omtrent de starttijden om van toepassing te zijn, en punt 2
omtrent de betalingen om deze te onderzoeken.
🡪 Yves DM: Dat is goed, dat is ook de vraag van Trol.
🡪 Anna SA: Dit voorstel is besproken in de commissie Wedstrijdkwaliteit en zij vindt het niet ok dat
deelnemers zelf hun starttijd kunnen kiezen voor nationales en VK’s.
🡪 Luc H: Op zich is dat zo, maar als je zelf persoonlijk alle aanpassingen manueel moet doen, zal je van
gedacht veranderen. Het zou zo ingesteld moeten worden dat lopers van dezelfde club automatisch 6 of
10 minuten naar achteren schuiven zodat de reglementen gevolgd worden.
🡪 Yves DM: het is de bedoeling om dit reglementair te laten verlopen
🡪 Pascal M: nadeel omdat bepaalde mensen liever later starten
🡪 Yves DM: klopt, er zijn ook nadelen, maar wegen niet op tegen de voordelen
🡪 Luc H: nationales en VK’s stel ik voor nog geen voordeeltijd te geven
🡪 Pascal M: nationales zullen op BVOS voorgelegd moeten worden
🡪 Steven T: we zullen ons altijd aan de reglementering moeten houden
🡪 Yves DM: starttijden kiezen met respect voor het reglement, dit moet zo geprogrammeerd worden in Opunch, we hebben dat met hen afgecheckt
🡪 Dirk G: O-punch is momenteel al zo aangepast dat leden van dezelfde club niet meer binnen 4min na
elkaar kunnen starten, startblok kunnen mensen nu reeds zelf kiezen. Het zelf kiezen van de starttijd
maakt dit systeem nog beter, het zal dan de verantwoordelijkheid van de organisator moeten worden
om bij het publiceren van de starttijden na te kijken of er geen mensen die met elkaar kunnen meelopen
bij elkaar staan zodat de organisator deze nog uiteen kan halen. Het is niet omdat mensen de
mogelijkheid hebben om een starttijd te kiezen dat zij deze ook krijgen, de organisator behoudt het
recht om deze alsnog te wijzigen (bv. 10min vroeger of later).
🡪 Yves DM: Dan moeten we dit zo nog aanpassen in het voorstel.
🡪 Luc H: Als we dit nu goedkeuren is dit voor de Vlaamse wedstrijden, daarna kan dit voorstel pas naar
BVOS op Conférence des clubs.
🡪 Pascal M: Voorstel om dit op te nemen in het wedstrijdreglement dan?
🡪 Anna SA: In het wedstrijdreglement staat dat onwillekeurig wordt toegewezen, dan moet reglement
aangepast worden op artikel 3.3.
🡪 Jeroen H: We willen VK’s gelijk trekken met BK’s in de toekomst, dit werkt dit principe tegen doordat de
starttijden op een andere manier toegekend zullen worden.
🡪 Rudi A: Is het dan niet voldoende als er bv. 4min tijd tussen concurrenten zit?
🡪 Anna SA: Het gaat ook om mensen die altijd laat willen starten of als het warm is in de zomer, mensen
die vroeg willen starten.
🡪 Jeremy G: Maakt het een verschil als het enkel bv. voor de elites is dat zij niet zelf kunnen kiezen en de
anderen wel?
🡪 Yves DM: Daar kan ik me wel in vinden als mogelijke oplossing.
🡪 Pascal M: Zijn er nog bemerkingen of kunnen we stemmen?
🡪 Rudi A: Ik denk dat er rekening gehouden moet worden met opmerkingen van Jeroen en Anna,
commissie Wedstrijdkwailteit moet dit bespreken.
🡪 Pascal M: Voorlopig niet aanvaarden en vragen om de commissie Wedstrijdkwaliteit dit te laten
bekijken.
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🡪 Luc H: Voor nationales kan er gekozen worden tussen vroeg-midden-laat starten. Om dit lijn per lijn bij
opmerkingen in O-punch te verwerken, is enorm veel werk.
🡪 Yves DM: Is het een oplossing om bij VK’s voor de elites niet te laten kiezen maar de anderen wel.
🡪 Jeroen H: Bij andere reeksen in het reglement worden de starttijden al deels uiteen getrokken, dat gaat
dus al een deel in die richting.
🡪 Jeremy G: Ik kan me wel vinden in opdeling tussen elites en andere categorieën.
🡪 Luc H: Dat zal inderdaad beter meevallen, dat is geen probleem om enkel elites manueel te doen.
🡪 Yves DM: Kunnen de vertegenwoordigers van de commissie zich hierin vinden?
🡪 Anna SA: We kunnen niet voor iedereen van de commissie spreken.
🡪 Jeroen H: De meningen binnen de commissie waren fifty-fifty verdeeld, we hadden gezegd dat we de
clubs dan zouden laten beslissen.
🡪 Pascal M: Dan zullen we stemmen voor nationales naar BVOS Conférence de clubs, voor VK’s elite
uitsluiten en andere categorieën vrije keuze starttijd, andere events kunnen clubs met
voorinschrijvingen werken.
🡪 Luc H: is het mogelijk in O-punch om als sporter wanneer je inschrijft geen starttijd te kiezen? Na te
vragen.
🡪 Dirk G: heeft iemand al eens nagekeken hoeveel elites er deelnemen aan onze kampioenschappen?
🡪 Anna SA: het is wel de bedoeling dat de nieuwe aanpassingen ervoor zorgen dat er terug meer interesse
komt zodat er meer elites aanwezig zijn op de VK’s in de toekomst.
🡪 Pascal M: eerder overgaan naar intentieverklaring om dit nader te onderzoeken, we kunnen stemmen
over het volgende:
● Nationales: voor te leggen aan BVOS op Conférence des clubs: algemeen zodat iedereen keuze
starttijd kan doorgeven
● Regionales: belangrijk dat voorinschrijvingen correct lopen zodat er gestart kan worden zonder langs
de inschrijftafel te moeten passeren op de dag van het event
🡪 Pascal M: dus met intentieverklaring verder
🡪 Yves DM: de vraag is dus of het technisch mogelijk is om de elites uit te sluiten van vrije keuze starttijd
🡪 Pascal M: we kunnen stemmen dat als dit technisch mogelijk is, dat we ermee akkoord gaan
● Vlaamse Kampioenschappen: vrije keuze starttijd in O-punch behalve voor de elites
🡪 Pascal M: voor deel 2 omtrent de betalingen stemmen dat het Bestuursorgaan dit verder onderzoekt
− Stemming: unaniem goedgekeurd

Luc H: Voor regionales is het dan sowieso aanvaard?
Pascal M: Maar hier werken we met voorinschrijvingen.
Luc H: Inderdaad, dat is dus hetzelfde systeem.
Pascal M: Je bedoelt om dit systeem te behouden ook na corona-tijden? Inschrijven is afrekenen via de club
en niet meer langs de inschrijvingstafel op het evenement zelf gaan.
Luc H: Ja, dan enkel daginschrijvingen langs de inschrijvingstafel.
Pascal M: Dit was inbegrepen in het voorstel?
Yves DM: Inderdaad, dit was ook een van de argumenten.
Pascal M: Ok.

16

Orienteering Vlaanderen vzw
Maatschappelijke zetel | Koolmijnlaan 185 | 3582 Beringen
Ondernemingsnummer | 0430739485 | rpr Hasselt

hello@orienteering.vlaanderen
www.orienteering.vlaanderen

BAV OV
22-12-2020
F. 2: Voorstel gebruik van SI-air
− Voorstel gebruik SI-air: aanvaard door BAV; voorwaarde dat het 3 maand op voorhand aangekondigd wordt.
🡪 Stemming: goedgekeurd met 5 stemmen voor en 1 stem tegen

− Indien niet aanvaard op conference des club, neemt OV dit op Vlaams niveau op: voorstel aanvaard door
BAV
🡪 Stemming: goedgekeurd met 5 stemmen voor en 1 stem tegen

G. 3: Tuchtreglement OV
Het vernieuwde tuchtreglement van OV werd opgenomen in het administratief reglement zoals besproken eerder
op deze BAV.
− Stemming: unaniem goedgekeurd

H. 4. Goed bestuur
Conform de code Goed Bestuur voor Vlaamse Sportfederaties werden volgende zaken goedgekeurd door BAV:
− Functieprofielen Bestuursorgaan
− Rooster bestuursleden en mandaten 2020
− Introductieprocedure nieuw bestuurslid en benoemingsbrief
🡪 Alle actieve bestuursleden hebben de benoemingsbrief en akkoordverklaring deontologische en
gedragscodes ondertekend
🡪 Alle actieve bestuursleden hebben de vermelde bijlagen bij de benoemingsbrief ontvangen, zijnde:
de statuten, het administratief reglement, het beleidsplan 2017-2020, het beleidsplan 2021-2024, een te
tekenen akkoordverklaring deontologische en gedragscodes, een overzicht van de vergaderagenda voor het
komende jaar (inclusief datum zelfevaluatie bestuur), de verslagen van de laatste bestuursvergaderingen,
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jaarrekening van het voorgaande jaar, organogram van de federatie, formulier voor onkostennota’s en het
wedstrijdreglement.
− Stemming: unaniem goedgekeurd

Rudi A: Tekst moet nog opnieuw doorgenomen worden, nummering en layout kloppen niet.
I.

5: Beleidsplan OV
− Beleidsnota 2021-2024: Luik I
− Beleidsplan 2021-2024: Luik II
− Jaarplan 2021
− Stemming: unaniem goedgekeurd

12.RONDVRAAG
BESLISSINGEN BAV:
Organisatie van de clubaflossing wordt teruggegeven aan ABSO-BVOS aangezien er geen
kandidatuur is binnengekomen van de Vlaamse clubs.
Er wordt een extra set Sportidents aangekocht voor Antwerp Orienteers. Hoeveel posten
Antwerp Orienteers hieruit wenst aan te kopen, mogen zij vrij kiezen. De overblijvende
posten van deze set zullen te koop aangeboden worden aan de andere clubs of bij
Orienteering Vlaanderen blijven om uit te lenen.
Luc Heuninckx tekent bezwaar aan tegen een eventuele verhuis van het OV-secretariaat
naar Kessel-Lo.
Er moet nagedacht worden over toelatingen en samenwerking met FRSO over de kalender
2021 inzake verplaatsingen van nationale wedstrijden.

GOEDGEKEURD
GOEDGEKEURD

GENOTEERD
GENOTEERD

DISCUSSIE:
A. Rondvraag
− AV Orienteering Vlaanderen 2021: maart 2021, locatie nog te bepalen
Conférence des clubs: 23 februari 2021, te Namen
AV Abso-Bvos: nog te bepalen
− Dirk G: opmaak nationale kalender, geen kandidatuur voor clubaflossing
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BAV OV
22-12-2020
🡪 Terug te geven aan ABSO-BVOS om een andere club te vinden. Hiervoor moet een schrijven
overgemaakt worden.
− Luc H: Sportident? Wat is de status?
🡪 Zouden klaar zijn, software update zou vorige week klaar zijn.
🡪 Steven T heeft deze voormiddag nog geïnformeerd en de posten zijn er maar Tristan twijfelt of het dit
jaar nog geleverd kan worden
🡪 Jeremy G: Antwerp Orienteers wil ook een bestelling plaatsen voor sportident.
● Steven T: Er is vorige week een voorstel gedaan op een vergadering met de voorzitters om de
subsidie van sportident te verhogen van 50% naar 80% op voorwaarde dat dit goedgekeurd wordt
door Sport Vlaanderen. Omdat Antwerp Orienteers niet de financiële draagkracht zou hebben om
50% te betalen zouden zij garantie willen voor 80%, maar als we die uitzondering voor 1 club maken
zouden we die voor alle clubs moeten maken.
● Jeremy G: Omdat we een beginnende club zijn die nog maar 1 jaar bestaat, zou OV beroep kunnen
doen op het beleidsplan waarin staat dat ze ondersteuning bieden aan beginnende clubs. De
garantieregel voor aankoop Sportident aan subsidie van 80% zou dus enkel voor beginnende clubs
aanvaard kunnen worden.
● Rudi A: Dat is moeilijk aangezien we proberen iedereen over dezelfde kam te scheren.
● Steven T: We doen al een tegemoetkoming aan Antwerp Orienteers door hen ook 50% te geven want
op het moment dat die 50% van toepassing was, waren jullie nog geen bestaande club. De voorzitters
hebben jullie dus al het voordeel gegeven dat jullie 50%, en waarschijnlijk 80%, gaan krijgen. Het is
moeilijk te verantwoorden vanuit OV dat jullie wel de garantie krijgen van 80% en de andere niet.
Want als we de garantie van 80% geven zal misschien club Borasca ook geïnteresseerd zijn om nog
mee in te stappen.
● Marco J: Dat zou kunnen ja, maar dat moet besproken worden met het bestuur van Borasca. Volgens
mij gaat Borasca geen aankoop doen van Sportident.
● Steven T: In dit geval heeft zo’n beslissing heel verregaande gevolgen want dan spreken we niet voor
een extra budget van €8000 maar €16000. Dus dat heeft wel financiële implicaties.
● Jeremy G: Dat begrijp ik zeker. Maar ik wil er toch op wijzen dat er al heel veel subsidies zijn voor
grote clubs met veel leden wat ook logisch is langs een kant, maar wij hebben als kleine club ook veel
ambitie om cluboverkoepelende activiteiten te organiseren waar Sportident voor nodig is.
● Marco J: Die ambitie is er niet bij Borasca.
● Luc H: Is er geen Belgische oplossing mogelijk?
● Jeremy G: Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat indien de 80% regeling niet door kan gaan, dat de
set dan eigendom wordt van OV. Antwerp Orienteers heeft geen €5000 over om deze aankoop te
doen, maar dan heeft OV wel 100 posten extra die kunnen worden uitgeleend.
● Pascal M: Of die set kan dan te koop worden aangeboden aan de andere clubs. Hoeveel wou Antwerp
Orienteers aankopen?
● Jeremy G: We wilden zien hoeveel posten we voor €2200 kunnen krijgen en de overige posten
kunnen dan aan de andere clubs te koop aangeboden worden. Dat lijkt me wel een goede regeling.
● Rudi A: Daar kan ik ook inkomen.
● Yves DM: Ik ook.
● Luc H: Voor mij is dat goed.
● Pascal M: Dan zullen we dit zo opnemen als akkoord in het verslag.
− André A: Een vraag over de Sportident, de Air-functie of de normale Sportident. Is de programmatie
verschillend? Wat als de registratie aan de post niet gebeurd is? Zal hier mogelijks meer discussie over zijn?
🡪 Pascal M: Zou niet mogen, de vinger piept bij de registratie dus de loper blijft verantwoordelijk voor zijn
punching. Ook als hij een fietser is.
− Luc H: Het voorstel voor de verhuis naar Kessel-Lo vind ik te ver. In een nieuw coronajaar zou mij dat
3600km extra kosten alleen voor het printen van de kaarten.
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🡪 Pascal M: OV moet weg uit de lokalen in Beringen. We zochten iets flexibel, rekening houdend met
telewerk dachten we aan een samenwerking. Maar we hebben ook een gedeelde printer met de clubs
en uitleenmateriaal. We hebben hard gezocht en maar 1 valabel voorstel gevonden, nl. een
samenwerking met de multisportfederatie FROS en die ligt in Kessel-Lo. Er is nu wel tegenkanting van
Luc bv. ivm extra kilometers, maar ook van personeelslid Sonia G die helemaal uit de buurt woont dus
we herbekijken dit nog.
🡪 Luc H: Ik begrijp niet dat we dit zo laat te weten zijn gekomen, er had toch gevraagd kunnen worden aan
de clubs om mee uit te kijken naar een ander kantoor.
🡪 Pascal M: Ik denk dat we daar als bestuur mea culpa moeten slaan, we moeten nog bijleren. Dit staat
nog ter discussie en over een dag of 4 is er opnieuw een raad van bestuur om over dat punt nogmaals te
spreken.
🡪 Luc H: Ik kan momenteel niet printen in Beringen.
🡪 Pascal M: Mogelijks doordat het internetcontract al is opgezegd. Dit werd met onmiddellijke ingang
stopgezet terwijl we dachten dat hier een opzegtermijn op zat. Het secretariaat had deze opmerking
over de printer ook reeds gegeven.
🡪 Steven T: Dit probleem heeft normaal gezien niets met het internet te maken.
🡪 Pascal M: Het bezwaar tegen de verhuis is genoteerd.
− Luc H: Kalendervraag ivm corona, ik had het idee ivm de kampioenschappen om deze eventueel al te
verplaatsen. Eventueel een regionale hierdoor vervangen?
🡪 Rudi A: Wij hebben ook al beslist om nationales te verhuizen naar de regionales.
🡪 Dirk G: Verhuizen naar de regionale zou een optie kunnen zijn als er een aan de ander kant van de
landsgrens geen wedstrijden zijn.
🡪 Rudi A: Het zal toch nog puzzelen worden voor volgend jaar.
🡪 Dirk G: Misschien moeten de nationales al besproken worden met FRSO zodat nationales langs beide
kanten voorrang krijgen zodat regionales zowel van OV als FRSO dan afgelast moeten worden.
🡪 Pascal M: Dries H kan dit voorstel meesturen samen met dit van de clubaflossing.
🡪 Dirk G: Dit moet voorgesteld worden aan de technische commissie van BVOS. We mogen hier niet mee
wachten.
Wat doen we met de Vlaamse Kampioenschappen in 2021 gepland, mogen clubs deze verplaatsen of
moet er toestemming gevraagd worden aan ANB?
🡪 Luc H: Ik denk het wel, voor militaire is datumwijziging geen probleem afhankelijk van de zone.
🡪 André A: Bij ANB ga je wel een wijziging moeten vragen. Iedereen die een toelating moet geven, moet
deze dus opnieuw kunnen geven.

Afsluiting
Pascal M: We kunnen stilaan afsluiten. Ik zal blij zijn als we elkaar terug in het echt kunnen ontmoeten.
Bedankt voor jullie tijd en de constructieve samenwerking.

20

Orienteering Vlaanderen vzw
Maatschappelijke zetel | Koolmijnlaan 185 | 3582 Beringen
Ondernemingsnummer | 0430739485 | rpr Hasselt

hello@orienteering.vlaanderen
www.orienteering.vlaanderen

