AV – 14 maart 2019
aanwezigen
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Verslaggeving
Voorzitter ligt toe:
2018 was een overgangsjaar. Een jaar waarin de nieuwe bestuursploeg kennis maakte
met het besturen en en aantal sterke vernieuwingen doorvoerde.
Doelstelling nummer 1 blijft om het ledenaantal te verhogen! Hier zijn mooie acties
genomen. Bijna alle clubs richten een O-Serie in. In 2019 zullen we de eerste werking
ervan evalueren en de organisaties verder trachten te ondersteunen door bvb. initiatieven
op vlak van marketing en promotie.
Aan de hand van het document van Johan Vencken trachten we in 2019 verder
vernieuwing te brengen in de werking van Orienteering Vlaanderen.
Ploegencommissie ligt toe: zie bijlage.

Rekeningen
Steven stelt de rekeningen voor zoals hij ze heeft opgesteld.
AV wijst op het feit dat er geen rekeningnazicht is geweest. Dit moet nog gebeuren. Penningmeester
vraagt dit zo snel mogelijk aan Frank Aerden en Remi Bloemen, in de loop van deze week nog.
Verder gaat de AV akkoord met de rekeningen als de controleurs geen opmerkingen hebben. Als er
opmerkingen komen worden deze rond gemaild naar de leden van de AV en zal de penningmeester
in overleg met RVB en AV de gepaste initiatieven nemen.
Remi Bloemen en Frank Aerden worden gevraagd om volgend jaar ook de rekeningen na te kijken.
Oproep naar mensen om die financiële controlegroep/commissie willen vormen!
Steven duidt zijn persoonlijke bezorgdheid over het geboekte resultaat.
Luc stelt dat OV meer inkomsten moet genereren met een concreet een aantal maatregelen.
SportIdent
De offerte wordt voorgelegd aan de AV.
Het voorstel wordt doorgemaild naar de clubs.
OV stelt een overschakelingstraject op met opleidingen voor organisatoren.
We stellen voor om proef te draaien op verschillende wedstrijden voor de Sylvester 2019.
Vanaf Sylvester zouden we onmiddellijk overschakelen voor alle organisaties in 2020 mits
schriftelijk akkoord via mail.
De vraag wordt gesteld of OV SI’s gaat verkopen in de toekomst. OV zal dit niet. Aankoop kan via
de importeur en commerciële organisaties.
Kortingen die SI importeur aanbiedt op de Sylvester moeten in overeenstemming zijn met het
aanbod dat via OV wordt aangeboden wordt.
Samenstelling RVB
Koen Wilssens (V)
Joost Talloen (OV)
Steven Tiesters (P)
Bert Marien

Dries Heuninckx (S)
Anna Serralonga
Pascal Mylle
Marco Jacobs

Thomas Van Der Kleij

Voorzitter stelt voor dat we niet langer vast willen houden aan een samenstelling waar alle clubs
vertegenwoordigd worden in de RVB.
Bestuursleden willen we democratisch verkiezen worden door de AV.
Er zullen 5 tot 8 leden in de RVB kunnen zetelen.
Er wordt opgemerkt dat er nagedacht moet worden over stemrecht in deze setting.
Communicatieplan van Values Media wordt doorgenomen.

Clubs zijn positief.
We gaan verder door contactpersoon binnen RVB en voorzitter van de commissie samen te brengen.
Deze stellen samen missie en visie van de commissie op. Daarna worden de missies en visies
verzameld door RVB. De voorstellen worden op elkaar afgestemd eventueel samen met de
voorzitters van de clubs. Daarna wordt er een uitnodiging verzonden naar alle leden van OV ter
uitnoding om de werking te ondersteunen in de commissies.
Op termijn hopen we vanuit deze hernieuwde werking van de commissies ook werking van het
secretariaat te stroomlijnen. Op dit ogenblik willen we vooral vertrouwen geven aan
personeelsleden die wennen aan een arbeidsklimaat in verandering en personeel stimuleren tot
nemen van voorbereide, aangekondigde en onderbouwde initiatieven.
ABSO-BVOS
Chris Addiers vervangt Mark Van Bruggen als voorzitter van BVOS.
Verder zijn er geen wijzigingen. Peter Welkenhuysen blijft zetelen in de technische kaarten
commissie van BVOS.
Inschrijvingen
Organisator bepaalt in welk formaat de inschrijvingen aangeleverd worden.
ABSO-BVOS neemt dit mee en tracht te vermijden dat er op de lange termijn verschillende
systemen van inschrijving blijven bestaan.
OV is niet onmiddellijk van plan om zonder bezinnen over te schakelen naar het nieuwe
inschrijvingssysteem O’Punch, ontwikkeld door Quintin Gillet. Alternatieven worden onderzocht.
Bezwaren tegen het gebruik van O’Punch zijn er omwille van marketing en controle over het
systeem. Beide zouden in handen komen van een vrijwilliger waar we slechts in beperkte mate
controle over kunnen hebben. Verder wil OV doorgedreven moderniseren met een platform dat
flexibeler kan evolueren met de noden en behoeften van de federatie. Een open CRM systeem als
bvb civiCRM in combinatie met professionele partner worden op dit moment onderzocht.
In dit verhaal blijft de samenwerking met FRSO een belangrijk aandachtspunt. Er wordt gestreefd
naar het gebruik van 1 systeem binnen België. ABSO-BVOS kan hier een rol spelen.
Begroting
Begroting in bijlage wordt goedgekeurd met de opmerking dat de groepsaankoop SI ingecalculeerd
wordt.
Interpelaties: Studenten
Worden behandeld als een normaal lid.
Worden toegewezen aan de club die een O-serie die het dichts bij de school organiseert.

