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Verslag Raad van Bestuur MOEV - 20 maart 2019 

 
 
 

1.Goedkeuring financieel verslag 2018 en décharge aan de leden van het dagelijks bestuur. 

De bedrijfsrevisor brengt verslag uit van de wettelijke controle van de MOEV jaarrekening 2018 en 

van de overige door de wet- en regelgeving gestelde eisen.   

Naar zijn oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële 

toestand op 31 december 2018. 

De RvB keurt het financieel verslag 2018 en het Europees jaarrapport goed. 

De RvB geeft décharge aan de leden van het Dagelijks Bestuur. 

 

2. Installatie nieuwe RvB voor het mandaat 2019-2023 (5 jaar) 

a) Aanpassing statuten in functie van het onderwijsdecreet 28 van 15/06/2018 (BS 17/08/2018). 

Artikel 3 en artikel 4 werden aangepast aan het nieuw decreet. 

Jo Haentjes werd als waarnemer aangewezen door de Vlaamse Overheid en Timothy Van Raemdonck 

wordt als bijkomend lid voor de ouderkoepelverenigingen toegevoegd. 

De uittredende RvB vraagt unaniem om de aangepaste statuten onmiddellijk goed te keuren. 

De RvB keurt de aanpassing goed.  

De nieuwe RvB wordt geïnstalleerd. 
 

b) Verkiezing Dagelijks Bestuur (voorzitter, 2 ondervoorzitters en gedelegeerd bestuurder). 

Het huidig dagelijks bestuur stelt zich als één geheel verkiesbaar voor een nieuw mandaat. 

Het voorstel wordt aanvaard met 14 stemmen voor en 1 onthouding.  

Het DB dankt voor het vertrouwen. 

 

3. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 21 december 2018. 

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de beslissing van 21 december 2018 i.v.m. Herman 

Van Driessche te behouden. Hierdoor zal de beslissing over het al dan niet terugkeren van Herman 

als algemeen directeur naar de organisatie vallen op de vergadering van de Raad van Bestuur op 5 

juni 2019. Ondertussen blijft zijn coaching verder lopen.  

Indien nuttig en/of nodig kan hij, in verband met zijn opdrachten, contact opnemen met de collega’s 

binnen MOEV. 

 

4. Overzicht personeelswijzigingen. 

De personeelswijzigingen werden meegedeeld en goedgekeurd.  

 

5. Goedkeuring resultaten actieplan 2018. 

Toelichting door Eric De Jongh, provinciaal coördinator Antwerpen. 

De strategische doelstellingen 1 en 2 worden kort samengevat. Twee acties keuren nog rood  

De RvB keurt de resultaten van het actieplan goed. 
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6. Evaluatieverslag “sport beweegt je school” schooljaar 2017-2018. 

Toelichting door Eric Swinnen, provinciaal coördinator Vlaams-Brabant & Brussel. 

SBJS 2.0 confronteert  de scholen met hun bewegings- en sportbeleid in het kader van het 

gezondheidsbeleid. Nieuw in de 2.0-versie is de integratie van de kadermethodiek ‘Gezonde School’, 

de aandacht voor een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten en het doorbreken van het 

sedentair gedrag op school. 

De RvB heeft hier geen bijkomende opmerkingen of vragen. 

 

7. Evaluatieverslag “schoolondersteuning 2018 “  

Toelichting door Leen Van Looy, provinciaal coördinator West-Vlaanderen. 

MOEV zet in elke provincie een aantal medewerkers in die, op vraag van de scholen, één op één met 

de school aan de slag gaan om invulling te geven aan de vraag. Op basis van de beginsituatie van de 

school, worden tips en inspiratie gegeven om het procesverloop en/of de implementatie van de 

bewegingsinterventies zo kwalitatief mogelijk en gedragen te doen verlopen, met het oog op een 

duurzame verankering.  

244 scholen werden ondersteund (170 BaO – 13 BuBaO – 49 SO – 10 BuSO).  
 
MOEV participeert aan acties en campagnes van de overheid:  

Projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen met ondersteuning en advies 

bij het opstellen van de subsidiedossiers en participatie aan de vormingen.  

Actieplan ‘Hoog tijd voor geZONdheid’ van de minister van onderwijs:  

MOEV ondersteunt de campagne ‘Bewegen naar de zon’ basisonderwijs en geeft invulling met acties.  

‘Pilootproject scholen in beweging’ secundair onderwijs via ondersteuning bij 10 pilootscholen 

werden de drempels voor het integreren van beweging op school in kaart gebracht.  

 

Suggestie vanuit de vergadering: Er moet meer aandacht gegeven worden aan de professionalisering 

van het personeel van MOEV, zowel opleidingen, eventueel met partners,  als interne coaching 

zouden minstens 2x/jaar moeten plaatsvinden. 

 

8. Nota internationale schoolsport. 

De toelichting bij de nota, door Jan Coolen, coördinator MOEV Centraal, wordt verplaatst naar de 

volgende RvB, 05/06/2019. 

Het financieel resultaat van de organisatie van de FISEC spelen 2018 is break-even zoals vooraf 

gesteld (minder inkomsten, maar ook minder uitgaven). 

 

9. Mededelingen 

a) De verhuis naar de Ravensteingalerij is gepland in juni na de Apotheose. De inrichtingswerken zijn 

wellicht klaar in april.  

 

b) De Apotheose van MOEV gaat door op dinsdag 18/06/2019 in de Topsporthal van Gent. De 

uitnodiging en het programma volgen. 

 

c) Iedereen ontvangt een gedrukte versie van het jaarverslag 2018. Het verslag werd opgemaakt door 

Ellen De Prins, dienst communicatie van MOEV Centraal. 

 

d) De stand van zaken van het communicatietraject wordt toegelicht door Koen Stas, provinciaal 

coördinator Limburg.  
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De analyse van de externe en interne communicatie werd gemaakt o.l.v. Eric Goubin (hoofdlector en 

senior onderzoeker Thomas More Hogeschool). 

In augustus wordt het analyserapport gefinaliseerd en wordt het communicatieplan 2019-2020 aan 

de MOEV-medewerkers gepresenteerd tijdens de jaarlijkse MOEV personeelsbijeenkomst. 

 
De RvB vraagt om in dit rapport ook aandacht te geven aan de interne communicatie met de RvB.  

De RvB vraagt om een aangepaste nieuwsbrief te ontvangen (bundeling van de diverse 
nieuwsbrieven per provincie).  
 

e) De interne overlegstructuur MOEV wordt toegelicht door Joeri Verfaille, provinciaal coördinator 

Oost-Vlaanderen. 

Het coördinatiecomité dat het beleid stuurt, krijgt advies van de interne opvolgingsgroep 

basisonderwijs en de interne opvolgingsgroep secundair onderwijs, die op hun beurt input krijgen 

van alle personeelsleden via verschillende (thematische) werkgroepen. 

De werkgroepen hebben tot doel de betrokkenheid en expertise van de medewerkers en de 

gelijkgerichte werking over de provincies heen te verhogen. 

 

10. Varia 
a) Voor de RvB van 05/06/19, wordt een lijst opgemaakt van alle leden van de nieuwe RvB met  
adressen en rekeningnummers. 
b) De RvB vraagt om de bijlagen bij de resultaten van het actieplan via een link te kunnen openen. 
c) De RvB vraagt om de mogelijkheid te hebben om continu alle werkdocumenten te raadplegen. 

d)  De RvB vraagt om alle werkdocumenten op een uniforme manier te classificeren. 

e) De RvB wenst de verslagen van de coördinatievergaderingen (CV) te ontvangen. 

f) Eric De Jongh vraagt om tijdens de volgende RvB het project Bewegingspaspoort Basisonderwijs 

(BPP) te kunnen presenteren. 

 

 

 

De volgende vergadering van de RvB is voorzien op woensdag 5 juni 2018 om 9u30. 


