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1.

GOEDKEURING VERSLAG
Raad van Bestuur dd 20/01/2018
De voorzitter geeft aan het verslag van de vorige vergadering (20/01/2018) en dat van de bijzondere
algemene vergadering (16/12/2017) samen op de volgende raad van bestuur goed te laten keuren.

2.

DATUM VOLGENDE VERGADERING
Raad van Bestuur: 15/03/2018 om 19u in Brussel

3.

VERSLAG VERGADERING
Op de vorige raad van bestuur werd de gewijzigde strategie aangaande toptennis gepresenteerd.
Inmiddels werden de eventuele overblijvende vragen van bestuurders rechtstreeks door de technisch
directeur beantwoordt. De wijziging wordt goedgekeurd.
De raad van bestuur dringt erop aan om voortaan bij dergelijke strategische dossiers tijdig een rapport,
waarin alle aspecten van het dossier voldoende zijn opgenomen, te ontvangen. In principe zal ook de
technisch directeur zelf aanwezig zijn.
De raad van bestuur zal op de hoogte gehouden worden van de communicatie die hierover met de
betrokken clubs zal gevoerd worden.

Deze raad van bestuur stond vooral in het teken van de goedkeuring van de rekening 2017 en het budget
2018. De leden van de raad van bestuur krijgen een uitgebreide presentatie ter verklaring van het
beduidend veel positievere resultaat dan was begroot. Een nieuw boekhoudprogramma met veel meer
mogelijkheden op het vlak van periodisering, zoals voorzien in 2018, zou het mogelijk moeten maken
afwijkingen van het budget sneller merkbaar te maken.
Een bestuurder vraagt of in het budget 2018 nog voldoende flexibiliteit bestaat om bijkomende
initiatieven te nemen ter promotie van “officiating”. De CEO geeft aan dat dit zo is.
De gewesten geven ook een meer gedetailleerd overzicht van hun budget en actieplan voor 2018. Aan het
gewest Limburg wordt gevraagd het budget te herwerken.
De rekeningen 2017 en het budget 2018 (zoals in bijlage) worden goedgekeurd, rekening houdende met
een budget van het gewest Limburg dat nog herwerkt zal doorgestuurd worden.

4.
4.1

VARIA
Liquide middelen gewesten
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Zodra de gewesten beschikken over een bankkaart met toegang tot de rekening van het secretariaat
worden de gewestrekeningen afgesloten en de daarop staande middelen geïncorporeerd in de rekening
van het secretariaat.
4.2

Het secretariaat zal het initiatief nemen voor een diner voor de afscheidnemende bestuurders.
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