Verslag – vergadering Raad van Bestuur 26.06.2017
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx – Celen Herman - Henri Ercken - Guido Goderis – Luc
Helsen - Theo Mues – Mieke Ketelslegers – Nick Geeraert – Geert Thijs
1. Nieuwe samenstelling
Verkozen uit de AV:
Guido Goderis – commissie recreatief dansen / bijkomend na verkiezing voorzitter: Johnny Lekens
Theo Mues – Seniorencommissie
Geert Thijs – Lerarencommissie SLS
Mieke Ketelslegers – Lerarencommissie AD
Rumo Adriaenssens – Sportcommissie
Nick Geeraert – Wedstrijdcommissie AD
zetelende leden:
Leo Buyckx – Henri Ercken – Herman Celen
Boekhouder:
Luc Helsen
2. Werking en verdeling functies
- Guido Goderis schetst de taken die hij als voorzitter uitvoerde. Dit takenpakket is veel te groot
en Guido stelt voor om een directeur aan te stellen om een deel van de taken over te nemen.
Daarna kan pas afgelijnd worden welke taken specifiek voor een voorzitter bedoeld zijn.
- Een extra directeur is een grote kost en zal niet op korte termijn gevonden worden. Binnen het
personeelskorps kan eventueel wel iemand aangeduid worden.
- Mits duidelijke taakbepaling is Evi toch bereid om de taak van directeur op haar te nemen.
- Bedoeling werking:
Elke commissie werkt op zijn domein en samen met de secretariaatsafgevaardigde.
Elke commissie is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Belangrijke items/vragen moeten
door deze personen aan de raad van bestuur voorgelegd worden.
Verdeling functies:
Er zijn geen potentiële kandidaten om deze functie op te nemen. Guido Goderis is wel bereid om
deze taak in aangepaste vorm verder te zetten, mits steun van alle bestuursleden.
Iedereen is akkoord => Voorzitter: Guido Goderis
Gezien Guido afgevaardigde is uit de commissie recreatief dansen zegt het Vademecum dat uit
deze commissie een tweede persoon wordt afgevaardigd naar de RvB. Dit is Johnny Lekens.
De taken van ondervoorzitter en secretaris zullen op volgende vergadering verkozen worden.
Verslaggeving:
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VERSLAG RVB 26/06/2017

1

