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Verslag vergadering bestuursorgaan van maandag 10 mei 2021 

 

Aanwezig:  Pierre Rayen, Peter Van den Bulck, Roland Bielen, Axel Annaert 

Verontschuldigd: Manasses Smets 

 

 

Context: 

 

• Vergoeding Francis Notenboom 

 

• Vraag van Stijn om gespreid vaderschapsverlof op te nemen bij geboorte 

 

• Mogelijke extra-legale vergoedingen van een nieuwe TD bij indiensttreding voor langere 

termijn 

 

Samenvatting uiteenzetting: 

 

• Tot op heden heeft Dhr. Francis Notenboom nog niet voldaan aan de vraag van het bestuur 

zoals vermeld in het verslag van het bestuursorgaan dd 15 maart 2001.  Meer bepaald aan 

de gevraagde prestatienota’s heeft hij nog steeds niet voldaan (punt 2 in het verslag van 15 

maart 2001). 

 

• Ook aan punt 3 in het verslag van 15 maart 2001 heeft Dhr. Francis Notenboom nog steeds 

niet voldaan.  Nog steeds heeft hij de documenten die hij vermeld te bezitten niet aan het 

bestuur overhandigt. 

 

• Francis Notenboom heeft op 8 mei 2001 een excel doorgestuurd waarin hij uren en 

kilometers rapporteert van de voorbije 4 maanden.  Deze uren en kilometers zijn evenwel 

niet allemaal bevestigd zoals het bij de gevraagde prestatienotas wel kan.  Het bestuur heeft 

aldus geen enkele mogelijkheid om dit te controleren/verifiëren. 

 

• Behandeling van de vraag van Stijn Waeijaert 

 

• Behandeling mogelijkheden extra-legale vergoeding van een nieuwe TD 
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Besluiten bestuursorgaan van 10 mei 2021 boogsport.Vlaanderen: 

 

Betrekking hebbende op Francis Notenboom: 

1. boogsport.Vlaanderen ziet niet af van de vraag om de prestatienota’s 

 

2. boogsport.Vlaanderen ziet niet af van de vraag om de bezorging van alle documenten 

 

3. boogsport.Vlaanderen komt Dhr. Francis Notenboom tegemoet met een vergoeding, dit 

evenwel zonder enige nadelige erkentenis, boogsport.Vlaanderen behoudt zich alle rechten 

voor.  Het bestuursorgaan kan zich vinden in een maandelijkse vergoeding van € 833,33 

(bedrag inclusief BTW) evenwel met behoudt van alle rechten zoals vermeld.  Deze 

vergoeding is gebaseerd op het prestatieprogramma gespreid over 12 maanden exclusief 

mentale begeleiding (€ 10.000 / 12 maanden = € 833.33) 

 

Dit bedrag kan door Dhr. Francis Notenboom worden gefactureerd via zijn vennootschap.  

Gezien de begeleiding van de atleten op de world cups en het traject om mogelijks nog een 

ticket te behalen voor de olympische spelen in Tokyo, wordt deze vergoeding voorzien voor 

de maanden januari, februari, maart, april, mei en juni 2021.  [ Het laatste ticket is te 

bemachtigen te Parijs in juni. ] 

 

Dit geeft een totaal bedrag van € 5.000 inclusief BTW verspreidt over de eerste 6 maanden 

van 2021. En geeft voor de 6 maandelijkse fakturen telkens de volgende bedragen:  

 

  Geleverde prestaties € 688,70 

  BTW 21%  € 144,63 

  Totaal factuur  € 833,33 

 

 

Betrekking hebbende op de vraag van Stijn Waeijaert: 

1. boogsport.Vlaanderen gaat akkoord met het verspreid opnemen van het vaderschapsverlof 

bij geboorte 

 

Betrekking hebbende op de mogelijke exra-legale vergoedingen van een nieuwe TD bij 

indiensttreding voor langere termijn: 

1. de nieuwe TD heeft recht op dezelfde extra legale vergoeding als het bestaande personeel: 

maaltijdcheques, gezondsheidszorg, … 

2. boogsport.Vlaanderen voorziet in een GSM abonnement en een laptop voor de 

professionele bezigheden 

 

Pierre Rayen      Peter Van den Bulck 

Voorzitter      Secretaris 


