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Verslag vergadering bestuursorgaan van maandag 15 maart 2021 

 

 

Aanwezig: Pierre Rayen, Tom Markey, Peter Van den Bulck, Roland Bielen, Manasses Smets 

Afwezig: Axel Annaert 

 

 

Context: 

 

• Technisch Directeur en coach zijn openstaande vacatures bij boogsport.Vlaanderen 

 

• BSV ontvangt nog steeds fakturen van Francis Notenboom ten bedrage van € 1.000 per 

maand.  Deze fakturen worden betwist en worden niet uitbetaald door BSV. 

 

• sport.Vlaanderen geeft geen subsidies meer voor huidig beleid en vraagt een uitgebreide 

verantwoording en rapportering om verder subsidies te geven 

 

Samenvatting uiteenzetting: 

 

• Pierre geeft relaas over de laatste vergadering met sport.Vlaanderen en bevestigd nogmaals 

dat sport.Vlaanderen de subsidiekraan heeft dichtgedraaid.  Enkel met een nieuwe TD en 

coach kunnen er subsidies komen en dit samen met een bijhorend plan van aanpak en 

toekomstvisie.  Mits voorwaarden zou er misschien een klein overbruggingsbudget mogelijk 

zijn.  Maar deze dient dan zeer goed en volledig verantwoord te worden. 

 

• Contract met Francis Notenboom liep oorspronkelijk tot eind 2017.  Dit is eenmalig verlengd 

van 01/01/2018 tot 31/12/2020 en werd niet automatisch verlengd.  Het desbetreffende 

contract is ook niet verlengd door boogsport.Vlaanderen. 

 

• Overeenkomstig dat contract nam Francis Notenboom de functie waar van Technisch 

Directeur en Coach Recurve zoals was goedgekeurd op de vergadering v/h bestuursorgaan 

dd 24/07/2017. 
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Besluiten bestuursorgaan van 15 maart 2001 boogsport.Vlaanderen: 

 

Betrekking hebbende op de betwiste facturen: 

1. boogsport.Vlaanderen verkeert in de situatie dat ze de fakturen, opgesteld door Francis 

Notenboom voor de periode startende 2021, niet kan aanvaarden en bijgevolg ook geen 

uitbetaling kan doen.  Het feit dat het contract tussen Francis en boogsport.Vlaanderen niet 

is verlengd kan dit enkel maar ondersteunen.  Er is geen contractuele grond waarop deze 

facturatie kan gebaseerd zijn. 

 

Betrekking hebbende tot de samenwerking met Francis Notenboom: 

 

2. Als er prestaties/trainingen zouden worden geleverd door Francis Notenboom dan dient hij 

deze effectief te verantwoorden aan de hand van prestatienotas.  De prestatienotas 

bevatten op zijn minst de volgende gegevens: 

a. Datum van prestatie 

b. Aanvangsuur en eindtijd 

c. Duurtijd 

d. Oplijsting deelnemers (aanwezigheid start en einduur) 

e. Oplijsting van de activiteiten en de doelstellingen van de training 

Deze prestatienotas worden gedateerd en handgetekend door Francis Notenboom en de 

deelnemers dienen hun aanwezigheden te bevestigen op dezelfde prestatienota met hun 

handtekening. 

 

3. Francis Notenboom heeft op de laatste vergadering met sport.Vlaanderen in aanwezigheid 

van o.a. Pierre bevestigd dat hij wel effectief een volledig dossier heeft als ex-Technisch 

Directeur: plan van aanpak, toekomstvisie, evolutie van de schutters, werkpunten schutters, 

trainingsschema’s … 

Het bestuur verwacht dat Francis Notenboom al deze zaken dan ook a.s.a.p. overhandigt aan 

het bestuur van boogsport.Vlaanderen.  Zulke documenten behoren dan ook toe aan 

boogsport.Vlaanderen en niet aan Francis Notenboom.  Zulke documenten zijn dan ook 

eigendom van boogsport.Vlaanderen aangezien ze zijn opgesteld ter vervulling van de 

contractuele taken.  Zonder deze documenten kan boogsport.Vlaanderen haar 

verplichtingen niet voldoen aan sport.Vlaanderen met het doel de verdere samenwerking en 

bijhorende subsidies terug op gang te trekken. 

 

4. De huidige talenttrainingen die worden georganiseerd door Thierry Maes en Ronny Van de 

Ven worden in afwachting van het beleid dat door de nieuwe TD zal worden uitgestippeld, 

verdergezet.  Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

 

5. Mits Francis Notenboom alle documenten kan bezorgen in de voorgaande punten, is het 

bestuur bereidt gevonden om alsnog een vergoeding voor te stellen naar aanleiding van  

mogelijke prestatienotas die gebeuren in de periode dat de vacature van TD en coach nog 

niets is ingevuld.  Het bedrag van de vergoeding is op het moment van deze vergadering nog 

niet gekend, maar zal nog door het bestuursorgaan van boogsport.Vlaanderen worden 

bepaald in analogie met de werking van de talentttrainingen. 
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6. De budgetten die voorzien zijn onder het BeGold programma blijven tot nader order 

onaangeroerd, zodat dit budget ten volle dienste kan staan van de geselecteerde schutters 

in kwestie en de nieuwe TD. 

 

7. Op alle toekomstige vergaderingen van de topsportwerking dient het bestuursorgaan van 

BSV ook een uitnodiging te krijgen, zodat de leden van het bestuursorgaan die wensen deel 

te nemen dit dan ook kunnen. 

 

Betrekking hebbende op de invulling van de openstaande vacatures: 

 

8. Het zal enkel aan de leden van het bestuursorgaan van boogsport.Vlaanderen toehoren om 

alle kandidaten voor openstaande vacatures te bekijken, te screenen, gesprekken te voeren 

en een uiteindelijke kandidaat te selecteren. 

 

9. Elke kandidatuur die boogsport.Vlaanderen ontvangt zal zonder verwijl worden voorgelegd 

aan het bestuursorgaan. 

 

10. Het secretariaat bezorgt aan alle leden van het bestuursorgaan een lijst van de publicaties 

met betrekking tot de openstaande vacature(s) en de publicatiedatum en frequentie.  Bij 

een online publicatie wordt eveneens de link bezorgd naar de vacature. 

 

Betrekking hebbende op de vergaderingen van het bestuursorgaan: 

 

11. Op de toekomstige vergaderingen van het bestuursorgaan wordt eerst een tijdsperiode 

voorzien voor de medewerkers en mogelijke gastsprekers.  Na dit moment wordt een 

besloten vergadering gehouden onder de eigenlijke leden van het bestuursorgaan.  

Mogelijks bijkomende beslissingen in de besloten vergadering worden in een apart verslag 

opgenomen door de secretaris. 

 

12. De agendapunten van de medewerkers en mogelijke gastsprekers dienen op voorhand 

uitgeschreven te zijn en doorgestuurd naar de eigenlijke leden van het bestuursorgaan zodat 

zij zich kunnen voorbereiden en dossierkennis hebben. 

 

 

Pierre Rayen      Peter Van den Bulck 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 

 

Bemerkingen toegevoegd: 

Om de een of andere reden worden niet alle leden van het bestuursorgaan tijdig verwittigd 

bij het gebruik van rvb@boogsport.vlaanderen.  Hierdoor is tijd verloren gegaan en niet alle 

bestuursleden waren even tijdig verwittigd.  Het BSV secretariaat dient ons ten allen tijde te 

kunnen verzekeren dat alle bestuursleden even snel en correct kunnen bereikt worden via 

hetzelfde kanaal.  Zowel Axel als Roland hebben problemen ondervonden.  
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