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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. woensdag 28 februari 

2018 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

Aanwezig: Kathleen KETS, Joram MAES, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Johan VANDENBROEK  

Verontschuldigd:, Philippe DANNEELS 

Aanwezige staf: Nihil (Skype vergadering) 

B. GOEDKEURING VERSLAGEN 

Het verslag van 06/02/2018 wordt goedgekeurd mits het verwijderen van de namen in de 

paragraaf over de werkgroepen K.B.F.S. gezien de betrokkenen nog niet op de hoogte zijn. 

Er werd een principeakkoord gegeven over de mogelijke kandidaten, deze zullen nu 

gecontacteerd worden om te peilen naar hun interesse. 

In het verslag van 06/02/2018 zullen alleen aantallen vermeld worden. 

C. BESPREKING KORTGEDING MAËL PROSSÉ VS K.B.F.S. 

De rechter heeft in kortgeding de K.B.F.S. gelijk gegeven en de klacht van Maël Prossé 

ontvankellijk maar ongegrond verklaard. Hiermee volgt hij de beslissing van de RvB van de 

K.B.F.S. die de zaak eerder in intern beroep had behandeld. 

De RvB van de K.B.F.S. heeft intern richtlijnen gegeven om  maatregelen uit te werken om 

dergelijke rechtzaken in de toekomst te vermijden. Bij de uitwerking van deze richtlijnen zal, 

personeel van de VSB betrokken zijn in het kader van hun lidmaatschap van het Federaal 

Sportcomité. 

De RvB van de VSB wenst dat hieraan de nodig prioriteit zal worden gegeven. 

De problematiek rechtsbijstandsverzekering moet bekeken worden gezien ook de VSB mogelijks 

geconfronteerd kan worden met rechtzaken. De kosten voor de advocaten zou zo kunnen 

gerecupereerd worden. Er wordt de staf gevraagd dit uit te zoeken en voorstellen te doen. 

D. STAND VAN ZAKEN AANWERVING ADM 

Maandag 05 maart begint Delfien Lybaert te werken als administratief meedewerkster bij de 

Staf van de VSB. De rvB wenst haar veel succes, Katleen Kets zal haar maandag mee begroeten 

op haar eerste werkdag. 

E. INFORMATIESESSIE SPORT VLAANDEREN ERKENNING EN SUBSIDIERING GEORAGANISEERDE 

SPORTSECTOR. 

Erik Swennen en Peter Scheurwegen zullen aan deze informatiesessie deelnemen. Erik zal 
Olivier contacteren om de inschrijvingen te doen. 
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F. VOORSTEL TOT HET VOLGEN VAN DE GRATIS FIE CURSUS TRAINER FLORET 

Erik Swennen stelt voor om Mathias Huybes de FIE cursus trainer floret te laten volgen in het 

kader van zijn verdere persoonlijke ontwikkeling.  

Gezien deze cursus drie maanden duurt, dient afgetoets te worden met de staf in welke mate de 

afwezigheden haalbaar zijn zonder de goede werking van de staf te veel te verstoren. 

G. AGENDAPUNT VOOR DE AV 

De RvB wenst eind 2018 een winstpremie uit te keren aan het personeel VSB, de AV moet deze 

goedkeuren, de RvB vraagt dit punt te agenderen op de AV van maart 2018. 

 

Volgende Raad van Bestuur: 

6 februari 2018 (Gent) 


