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Besluiten Raad van Bestuur 9 oktober 2018 

 
  

1. Goedkeuring & opvolging verslag RVB van 30 mei 2018 
 

 
Opmerking bij het punt 5a : het voorstel van decreet buitenschoolse opvang is nog niet 
gestemd. 
 

Het verslag van 30/05/2018 wordt goedgekeurd. 
 

Opvolging : 
De verhuizing van het centrale secretariaat wordt gepland tegen april 2019. 
De locatie in Oost-Vlaanderen werd intussen in eigendom genomen. In 2018 worden de 
herstellingen aan de verwarming nog voorzien en de andere aanpassingen worden in 
2019 gepland. 
 

 
2. Opvolging wijziging decreet schoolsport via OD28 
 
De RVB besluit om de ouderverenigingen te contacteren om één vertegenwoordiger 
namens de ouderverenigingen in onze RVB te hebben en ook VSK te contacteren. 
Alle betrokken organisaties worden eerstdaags aangeschreven om vertegenwoordigers 
aan te duiden voor het volgende mandaat (huidig mandaat loopt af in maart 2019).  
- 5° de RVB is akkoord om de beslissingen van de RVB geanonimiseerd op te nemen op 
onze website in kader van transparantie.  
 
3. Opvolging situatie BMC 
 
De RVB neemt akte van de briefwisseling van BMC met kwartaalafrekeningen en besluit 
om niet meer te antwoorden op de brieven van BMC met dergelijke kwartaalafrekeningen. 
 
4 Stand van zaken coaching traject 

 

 

Het coaching traject is inmiddels opgestart.. 
De coaches zullen op geregelde tijdstippen rapporteren. 
De RVB volgt de procedure op met de hoop dat de interne werking verbetert. 
 
 
5  Opvolging overlegmomenten relevante partners 
 
De RVB vraagt om in de hele tekst SVS te vervangen door MOEV. 
 
6 Voorstel actieplan 2019 
 
Het actieplan 2019 wordt goedgekeurd. 
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7 Voorstel aanpassing begroting 2018 
 
De RVB vraagt met het budget voor de lancering van MOEV extra inspanning op sociale 
media te doen. 
 
De aanpassingen aan de begroting 2018 worden goedgekeurd. 
 
8 Voorstel begroting 2019 
 
De begroting 2019 wordt goedgekeurd. 
 
9 Overzicht personeelswijziginigen 
 
Kelly Colman is de opvolger van Dominique Galmart op Centraal. 
In Oost-Vlaanderen is inmiddels een nieuwe fietsmeester gevonden: Kenzo Deleye. 
 
10 Opvolging situatie Jan Coolen/ISF 
 
De RVB is akkoord om een nieuw voorstel van samenwerkingsovereenkomst MOEV/ISF 
op te maken en aan ISF voor te leggen. 
 
11 Info programma en deelname ISF 
 
De RVB wenst geen verhoging van het budget te doen voor internationale schoolsport. 
 
De RVB vraagt aan het coördinatiecomité om een nieuwe nota internationale schoolsport 
voor te bereiden tegen de vergadering van 20 maart 2019. 
 
12 Varia 
 
Data volgende vergaderingen: 
 - woensdag 20 maart om 9.30 uur 
 - woensdag 5 juni om 9.30 uur. 
 


