Verslag BO vergadering 04/05/2021

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Burst (online)
Aanwezigheden (online): Bart Demuynck (BDM), Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR),
Marnix Vangheluwe (MVG), Jasper Lefevere (JL), Ronny Nilsen (RN), Peter Vermeir (PV), Geert
Claes (GC). Er werd voldaan aan het quorum.
Externen : Sophie Block (OM)
Beginuur 19:00
1.
Klassiekers
Verslag BO 09/03/2021 goedgekeurd
Herschikking van de functies van het bestuursorgaan.
Omwille van wijzigende beroepsomstandigheden legt Bart Demuynck zijn functie als voorzitter
neer na de BO vergadering van vandaag 4 mei. Hij blijft bestuurder.
Mike Van de Rostyne wordt de nieuwe voorzitter. Geert Claes wordt Financieel Beheerder.
Jasper Lefevere wordt ondervoorzitter. Rik Joye blijft secretaris-generaal.
Mike Van de Rostyne bedankt Bart Demuynck voor zijn jarenlange inzet en feliciteert hem met
de verwezenlijkte realisaties. Zelf aanvaardt hij zijn nieuwe functie met enthousiasme en
belooft werk te maken van een vlotte samenwerking met de FFBJ en uniformisering van de
werking van beide vleugels van de KBJB.
Evolutie ledenaantal

2. Goed Bestuur
- Voorbereiding van de Agenda BO KBJB
- Als essentieel element van een verdere structurering van federatie worden bij volgende
zitting de opdrachten van de verschillende portefeuillehouders besproken en toegekend. RJ
maakt een voorbereidende tekst.
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- Workshop – teambuilding met Erik Tambory, Delta Group – datum te bepalen.
Kan pas wanneer COVID- regels ons toelaten dit op een verantwoorde manier te organiseren
(najaar).
3.
Beleid Basiswerking StaVaZa
- Software Clubadministratie
- Inschrijfsysteem
- Sportkampen 2022
4. Projecten - Organisatie collega’s
- Projectmatig aanpakken – voorstel opleiding projectmanagement
Voorbereiden aanpassen beleid 2021-2024 (BAC juni) - hoe aanpakken?
- Een stevige structurering van de lopende en nieuwe projecten zal de belangrijkste
succesfactor blijven.
5. HR :
functioneringsgesprekken - evaluatiegesprekken
Interne organisatie a.d.h.v. dossierbeheerders. Commissies 2.0
6. Varia
- Medisch congres EJU: Akkoord tot organiseren door Peter Smolders. Waarborg qua kosten
door KBJB te bespreken.
- GDPR: RVSP te contacteren m.b.t. tot gemeenschappelijke aanpak. (DPO). Praktische acties op
korte termijn zijn uiteraard mogelijk.
- UBO deadline 31 augustus. Is oké voor JV. Clubs informeren (clubondersteuning)

Einde : 20.50
Volgende meeting : 8 juni 19.00 uur
Verslaggever: Rik Joye
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