Verslag – vergadering Raad van Bestuur 24.02.2017
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx – Celen Herman - Henri Ercken - Guido Goderis –
Theo Mues.
Verontschuldigd: Helsen Luc.
1. Verslag 09.12.2017
- BDSF: Guido Panis heeft naar aanleiding van het overleg op 24/11/2016 een voorstel gestuurd.
Dit voorstel werd pas op 23/02 om 21:30 gestuurd, daarom zal het pas op een volgende
vergadering behandeld worden.
- Buldo: Jef Boudewijns is verkozen in de raad van Bestuur van Buldo. Guido Desmet heeft ontslag
genomen. Louis De Pelsmaecker werd verkozen tot voorzitter.
Vanuit Dansport Vlaanderen zal een mail met felicitatie voor het voorzitterschap gestuurd worden.
Het verslag werd goed gekeurd.
2. Vademecum
Het Vademecum werd overlopen en de opmerkingen werden besproken (zie document).
Evi zal de nodige aanpassingen doen. Daarna wordt het Vademecum terug gemaild naar de
bestuursleden. Indien er geen verdere opmerkingen zijn, wordt het document voorgelegd ter
goedkeuring op de Algemene Vergadering op 24/03/2017.
3. Organisatie 1 mei en communicatie
- De voorbeeld e-flash zal omgevormd worden naar een schrijven vanuit de RvB/AV.
Alle clubs en leraars zullen deze per post ontvangen tezamen met de uitnodigingskaart.
Daarna zal de communicatie ook via mail gebeuren.
- Clubs kunnen personen afvaardigen om het commissiebestuur te zetelen. De personen moeten
gemandateerd worden door het clubbestuur. Hiervoor zullen formulieren opgemaakt worden.
Enkel via dat formulier kan men zich kandidaat stellen.
- De herverkiezing van de lerarencommissie Standaard/Latin zal gebeuren op het lerarencongres
zaterdag 24/06/2017.
4. Varia
- Jacques Vanderborght heeft contact opgenomen met Guido in verband met jureren. Dit zal
doorgestuurd worden naar lerarencommissie en sportcommissie, dit kan hier behandeld worden.
- Personeelswissel: Voor de interim van Sandy werd Laura Lefever aangenomen. Op 9 maart worden
sollicitatiegesprekken georganiseerd voor de interim voor Jolien.
- Situatie DSKO werd besproken.
- Voorstel folders (Printpassie wordt Chapo): niet besproken, informatie gaat bij het verslag.
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Volgende vergadering AV: vrijdag 24 maart 2017 om 10u

Verslaggeving:
EVI JANSSEN
ADM. COÖRDINATOR
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