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AGENDA RAAD VAN BESTUUR

1. Overlopen vorig verslag
2. Debriefing dagelijkse werking
3. Beleidsplan 2021-2024
a. Inhoud
b. Budget + beleidsfocussen
c. Jaaractieplan 2021
d. Communicatie
4. Coöpteren leden Rvb: bespreking kandidaturen
5. Topsport: assessment Headcoach
6. Sponsormatrix + gesprekken partners
7. Webshop organisatoren
8. Ondersteuning circuits
9. Debriefing AV Be3
10. Varia
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NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
1. Overlopen vorig verslag
Het vorige verslag werd overlopen en goedgekeurd.
2. Debriefing dagelijkse werking
Het dashboard met de belangrijkste kerncijfers werd overlopen. De afgelopen weken werd in de
dagelijkse werking vooral gefocust op:
• Opmaak beleidsplan.
• Uitwerking ondersteuning circuits.
• Ondersteuning organisatoren bij afgelasting wedstrijden.
• Ondersteuning organisatoren bij organisatie wedstrijden.
• Contacten met potentiële partners.
• Werkgroep communicatie.
3. Beleidsplan 2021-2024
a. Inhoud
Het beleidsplan werd inhoudelijk goedgekeurd met volgende opmerkingen:
• Tekstuele aanpassingen bij OD2, OD4, OD12 en OD16
• Doelstelling rond duurzaamheid nog verder te definiëren
• Vertaalslag maken naar engagementen medewerkers
b. Budget + beleidsfocussen
Volgende beslissingen werden genomen met betrekking tot voorgestelde budget en inhoud
beleidsfocussen:
• Budget: goedgekeurd
• Beleidsfocus jeugd: keuze voor optie 1, vaste vergoeding per atleet met een minimum van 6
jaar.
• Beleidsfocus laagdrempelig sporten: goedgekeurd
• Beleidsfocus innovatie: goedgekeurd
c. Jaaractieplan 2021
Het jaaractieplan 2021 werd goedgekeurd. Naar vormgeving moeten een aantal aanpassingen
gebeuren.
d. Communicatie
Er zal een communicatie gebeuren naar alle leden en stakeholders. Hiervoor zullen 2 open
toelichtingen (1 fysiek, 1 online) georganiseerd worden in periode oktober/november.
4. Coöpteren leden Rvb: bespreking kandidaturen
De kandidaturen worden besproken. Aangezien er meer kandidaten dan vacante plaatsen zijn worden
deze mensen uitgenodigd voor een gesprek op een volgende RvB.
5. Sponsormatrix + gesprekken partners
De sponsormatrix wordt besproken en goedgekeurd.
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Er wordt een stand van zaken van lopende gesprekken meegegeven:
6. Webshop organisatoren
Voorstel rond opstart webshop organisatoren wordt goedgekeurd. Keuze wordt gemaakt voor:
• prijszetting optie 2;
• geen gratis basispakket;
• wel ondersteuning via verschillende beleidsfocussen en ondersteuning circuits.
7. Ondersteuning circuits
Ondersteuning van de verschillende circuits wordt goedgekeurd.
8. Debriefing AV Be3
3VL is opnieuw vertegenwoordigd in het bestuur van Be3.
9. Varia
Volgende variapunten worden besproken:
• Verhuur wetsuits: nagaan waar materiaal is;

