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Bestuursvergadering	  24	  juni	  2013	  (261)	  
Aanwezig:	  Marc	  Beaufays,	  Maria	  Bisschops,	  ,	  Marc	  Clarysse,	  ,	  Pierre-Yves	  Gonze	  ,	  Lina	  Hermans,	  Gerard	  Konings,	  
Jean-Jacques	   Leroy,	   Etienne	   Smekens,	   André	   Van	   der	   Borght,	   Marc	   Van	   Quickenborne,	   Nathan	   Vilar	   ,	   Raoul	  
Vandeputte	  

Verontschuldigd:	  Carlo	  Bosmans,	  Micheline	  Collige,	  Jean-Claude	  Dethier,	  Christian	  Vincenzotto	  	  

Inleiding	  van	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  heet	  de	  bestuurders	  welkom	  en	  herinnert	  hen	  aan	  het	  belang	  van	  het	  resultaat	  van	  de	  stemming.	  

Goedkeuring	  verslag	  260	  

De	  raad	  van	  bestuur	  gaat	  over	  tot	  het	  goedkeuren	  van	  PV	  260.	  

Voorzitter	  Jeugdcomité	  

De	  positie	  van	  voorzitter	  van	  het	  Jeugdcomité	  werd	  opengesteld	  op	  de	  vorige	  raad	  van	  bestuur.	  	  Er	  heeft	  zich	  één	  
kandidaat	  gemeld	  Nathan	  Vilar.	  

Stemming:	  12	  stemmen	  voor	  Nathan	  Vilar	  

Voorzitter	  Refereecomité	  

De	  positie	  van	  voorzitter	  van	  het	  Refereecomité	  werd	  opengesteld	  op	  de	  vorige	  raad	  van	  bestuur.	  	  Er	  heeft	  zich	  
één	  kandidaat	  gemeld	  Stephan	  Fory.	  

Stemming:	  10	  stemmen	  voor	  Stephan	  Fory	  

Begroting	  

Jullie	  hebben	  de	  balans	  van	  2012-2013	  en	  de	  begroting	  van	  2013-2014	  ontvangen.	  
Nathan	  Villar	  had	  de	  volgende	  vragen:	  

V:	  	  Waarom	  werd	  het	  voorschot	  van	  het	  gehuurde	  pand	  Leuvensesteenweg	  integraal	  terug	  betaald,	  gezien	  
de	  nodige	  opzegtermijnen	  waren	  geëerbiedigd?	  
A:	  	  Daar	  er	  een	  3-6-9	  contract	  was	  	  afgesloten	  mocht	  de	  verhuurder	  de	  volledige	  borg	  als	  schadevergoeding	  
inhouden.	  
	  
V:	  Waarom	  werd	  een	  bedrag	  van	  15.000,00	  euro	  weggeschreven	  uit	  de	  boekhouding?	  
A:	  Dit	  gaat	  over	  langdurig	  openstaande	  niet	  recupereerbare	  schulden	  die	  telkens	  terug	  in	  de	  boekhouding	  
werden	  opgenomen.	  	  Zo	  kregen	  de	  leden	  een	  foutief	  overzicht	  van	  de	  boekhouding.	  
	  
V:	  Waarom	  zijn	  de	  kosten	  van	  het	  Technisch	  comité	  verdubbelvoudigd?	  
A:	  Het	  Directiecomité	  heeft	  deze	  zaak	  in	  behandeling	  en	  zal	  u	  eerstdaags	  een	  volledig	  verslag	  bezorgen.	  
	  



Bij	  het	  afsluiten	  van	  de	  boekhouding	  waren	  er	  voor	  24.179,00	  euro	  openstaande	  handelsvorderingen.	  	  Op	  dit	  
moment	  is	  dit	  bedrag	  al	  terug	  gebracht	  tot	  ongeveer	  15.000,00	  euro.	  	  Het	  grootste	  gedeelte	  van	  deze	  schulden	  
zullen	  zijn	  ingelost	  tegen	  de	  start	  van	  het	  seizoen.	  

Reglementen	  

Er	  is	  een	  kleine	  bespreking	  van	  de	  aanpassingen	  in	  de	  reglementen.	  

Koepelorganisatie	  

Op	  de	  algemene	  vergadering	  van	  deze	  avond	  wordt	  aan	  de	  leden	  het	  voorstel	  tot	  hervorming	  naar	  een	  koepel	  
met	  twee	  vleugels	  voorgelegd.	  	  Als	  deze	  motie	  goedgekeurd	  wordt	  zal	  het	  reglementencomité	  nieuwe	  statuten	  
opstellen	  voor	  de	  drie	  VZW’s.	  	  Alle	  Franstalige	  bestuurders	  worden	  oprichtend	  lid	  van	  de	  Waalse	  VZW,	  alle	  
Nederlandstalige	  bestuurders	  worden	  oprichtend	  lid	  van	  de	  Vlaamse	  VZW.	  	  Het	  huidige	  Directiecomité	  blijft	  in	  
functie	  voor	  de	  VZW	  BBSF	  tot	  de	  volgende	  algemene	  vergadering	  in	  december	  2013.	  

	  
Marc	  Beaufays	  
Voorzitter	  

	  


