ASSEMBLEE GENERALE 2019
ALGEMENE VERGADERING 2019

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
BELGISCHE MOTORRIJDERSBOND VAN 24/06/2020
Aanwezig :
Uitvoerend Bureau: Rougraff Olivier (Voorzitter), Rietjens Patrik (1ste Ondervoorzitter), Frerot Didier
(Ondervoorzitter), Vrijelinck Dirk (Schatbewaarder)
Effectieve leden: Alloing Stefan, Baguette Corneille, Chalmet Freddy, Driessen Jos, Goeman Octaaf,
Huppertz Patrick, Parizel Marc, Patinet Jean, Soors Jacky, Sprumont René, Van Belle Luc, Vanborm
Kurt, Vanhooteghem Philippe
Interne Rekeningnazieners : Jean Patinet, Kurt Vanborm
Voorzitter Aangesloten Bonden: Didier Frérot (FMWB), Kurt Vanborm (VMBB)
Verontschuldigd: J. Vanborm (volmacht aan K. Vanborm), N. Vandenberghe (volmacht aan D.
Vrijelinck), J.P. Sépult (volmacht aan J. Patinet), M. Parrent (volmacht aan D. Frérot), F. Prince
(volmacht aan O. Rougraff), R. Gysembergh (volmacht aan M. Parizel))
Wegens de gezondheidscrisis veroorzaakt door het virus Covid-19, kon deze vergadering niet
plaatsvinden op 25 maart en werd deze, conform de aangepaste wetgeving, verplaatst naar 24 juni.

1. Nazicht van de samenstelling van de Algemene Vergadering
23 stemmen op een totaal van 24 zijn vertegenwoordigd.

2. Goedkeuring van het verslag van de Gewone Algemene Vergadering van
27/03/2019
Er werden geen opmerkingen ontvangen.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur
De Voorzitter, Dhr. O. Rougraff, stelt het verslag voor van de Raad van Bestuur. De Raad van bestuur
heeft 5 keer vergaderd sinds de laatste AV.
:
- Belgisch Kampioenschap Motorcross Belgian Masters : Door de wijziging van de MXGP
kalender konden de Belgian Masters niet plaatsvinden in 2019. In 2020 bevestigden Nismes,
Balen en Orp de organisatie van een manche in samenwerking met de Nederlandse
promotor; M. A. Vandenbrink. Spijtig genoeg laat de gezondheidscrisis de organisatie van dit
kampioenschap dit jaar niet toe.
- Samenwerking met de andere motorcross bonden: er werd een overeenkomst gesloten
met de JMS / VLM, de VJMO / MCLB en de FPCNA voor een wederzijdse erkenning van de
vergunningen. De MCLB en VLM hebben ook verschillende wedstrijden op de BMB-kalender
2019 ingeschreven. In 2020 had de VLM 14 wedstrijden ingeschreven. Ondanks de huidige
crisis hopen we nog een aantal wedstrijden te kunnen organiseren tellende voor het BK.
- Contract Youthstream: een nieuw 4-jarig contract werd afgesloten met Youthstream voor de
organisatie van de MXGP / MX der-Naties in België.
- Aantal en vergoedingen officials voor de wedstrijden: de raad van bestuur verhoogde de
vergoedingen van de officials en herzag de voorziene aantallen.
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FIM E-bike subsidies: 3 E-bike wedstrijden werden georganiseerd in 2019 dankzij de
subsidies die door de BMB van de FIM werden verkregen. Voor 2020 werden nieuwe FIMsubsidies bekomen waardoor een BMB E-bike Challenge kon worden gecreëerd bestaande
uit 4 wedstrijden.
Nieuw E-bike World Cup wedstrijd: een nieuw FIM E-bike wedstrijd zal in 2020 worden
georganiseerd door MCC Beaumont aan de lac d’eau d’heure
Nieuwe benoemingen: de raad van bestuur heeft de benoemingen uitgevoerd voor de BMB
commissies en colleges voor de periode 2020-2024. Er werden verschillende nieuwe
stagiaires benoemd. Nieuwe licenties werden uitgegeven via de digitale toepassing My FMBBMB. De benoemingen van de managers van de nationale teams voor de periode 2020-2024
werden tevens gedaan.
Motocross jeugdcoach: Yves Devlaminck heeft met succes verschillende voorbereidende
stages georganiseerd voor onze jonge rijders die deelnemen aan de Europese
kampioenschappen en het WK MX Junior. Bovendien werden in samenwerking met KTM /
Husqvarna 4 trainingsdagen georganiseerd onder de benaming MX Junior Days.
Nieuwe BMB lokalen: dankzij de renovatiewerkzaamheden die door de FMWB werden
uitgevoerd onder de bekwame leiding van Dhr. Jean Patinet, heeft de BMB vorig jaar kunnen
verhuizen naar de nieuwe lokalen die perfect aan onze behoeften voldoen.

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
De voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Bureau voor hun
bereidwillige medewerking. Hij bedankt de FMWB en meer in het bijzonder Dhr. Jean Patinet voor de
geslaagde renovatie van de lokalen.
Hij merkt op dat hij tijdens zijn 4 jaar als voorzitter nooit een beroep heeft gedaan op de voorziene
vergoeding, maar hij wenste dat dit ongebruikte budget zou worden besteed aan de promotie van de
motorcross. Indien niet wil hij deze vergoeding alsnog ontvangen en zal hij deze zelf voor deze
promotie aanwenden.
Hij merkt tevens op dat ook de schatbewaarder (Dirk Vrijelinck) en de sportvoorzitter (Andre
Vandermaesen) hun voorziene vergoeding lieten vallen
Dhr. Kurt Vanborm merkt op dat in tegenstelling tot de verklaring van de voorzitter, er wel degelijk veel
gedaan werd om de toekomst van de Motorcross te vrijwaren en dit in erg moeilijke omstandigheden.
Hij verwijst ondermeer naar de overeenkomsten met de andere motorcross bonden

4. Financiën:
a. Voorstelling van de rekeningen en de balans 2019
De Algemene Vergadering neemt akte van de rekeningen en de balans 2019..
Er werd, op vraag van de rekeningnazieners, een analytisch plan opgesteld om een beter overzicht te
geven van kosten en uitgaven zoals voorheen werd gepresenteerd. De BMB ontvangt immers diverse
bedragen voor derden zoals bv. de inschrijvingsgelden van de rijders voor de wedstrijden in
samenwerking met een buitenlandse federatie. In de gewone rekeningresultaten staan dan zowel alle
geïnde bedragen aan de inkomstenzijde (inschrijfgeld+administratekosten) en de betalingen
(inschrijfgeld organisatoren+ kosten officials BMB) aan de respectievelijke organisatoren aan de
uitgavenzijde. Het analytisch plan geeft dan de saldo per discipline weer.
Het totale verlies 2019 voor de Aangesloten Bonden bedraagt uiteindelijk i.p.v. 108.068,38 EUR
terwijl het gebudgetteerde verlies 112.553,67 EUR was.
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b. Verslag van de Interne Rekeningnazieners
Wegens de Corona crisis heeft het rekeningnazicht niet kunnen plaatsvinden.
c. Goedkeuring van de rekeningen en de balans 2019
De rekeningen en de balans 2019 worden unaniem goedgekeurd.
d. Ontlasting van de bestuurders
De Algemene Vergadering geeft aan de beheerders ontlasting van hun bestuur.

5. Benoemingen: Voorzitter, Schatbewaarder, 6 bestuurders en 2
Rekeningnazieners
- Voorzitter:
Dhr. Jos Driessen voorgedragen door de Vlaamse Motorrijdersbond van België, wordt benoemd voor
een periode van 4 jaar.
Uittredend Voorzitter, Dhr. Olivier Rougraff feliciteert Dhr. Jos Driessen met zijn benoeming en wenst
hem veel succes toe.
- Eerste Ondervoorzitter:
Conform artikel 15.1.12.2 van de statuten wordt het mandaat van Eerste Ondervoorzitter toegekend
aan de huidige Ondervoorzitter, Dhr. Didier Frérot, voor een periode van 2 jaar.
- Ondervoorzitter:
Conform artikel 15.1.12.2 van de statuten wordt het mandaat van Ondervoorzitter toegekend aan de
huidige Eerste Ondervoorzitter, Dhr. Patrik Rietjens, voor een periode van 2 jaar.
- Schatbewaarder:
Dhr. Jean Patinet,, voorgedragen door de Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique, wordt
benoemd voor een periode van 4 jaar.
- Nazieners der Rekeningen
Dhr., voorgedragen door de Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique wordt benoemd voor een
periode van 4 jaar.
Dhr., voorgedragen door de Vlaamse Motorrijdersbond van België wordt benoemd voor een periode
van 4 jaar.
- Bestuurders
Dhr. Stefan Alloing, Octaaf Goeman, Kurt Vanborm, voorgedragen door de Vlaamse Motorrijdersbond
van België, worden tot bestuurder benoemd voor een mandaat van 4 jaar.
Dhr. Robert Gysembergh, Marc Collet, Philippe Vanhooteghem, voorgedragen door de Fédération
Motocycliste Wallonne de Belgique, worden tot beheerder benoemd voor een mandaat van 4 jaar.
Dhr. Luc Van Belle voorgedragen door de Vlaamse Motorrijdersbond van België ter vervanging van
Dhr. Jos Driessen wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 2 jaar.
De nieuwe voorzitter, Jos Driessen, houdt volgende toespraak:
“ Ik dank u voor uw vertrouwen om mij een nieuw mandaat van BMB voorzitter toe te kennen. Ik hou
eraan ook mijn voorganger, Olivier, te danken voor zijn geleverde inspanningen tijdens zijn termijn als
BMB voorzitter om trachten onze motorcross discipline een nieuw elan te geven.
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De corona crisis heeft momenteel uiteraard een erg zware impact op al onze activiteiten. We hopen,
al zal het niet eenvoudig zijn, om dit jaar in de meeste disciplines nog een aantal wedstrijden en
treffens te kunnen organiseren. Het is aan de BMB en haar aangesloten bonden om onze clubs
hiervoor te motiveren en te ondersteunen.
We moeten echter ook van deze crisis gebruik maken om onze toekomst voor te bereiden. Daarom
zou ik samen met het BMB Uitvoerend Bureau, waarin ook de voorzitters van onze AB's zijn
vertegenwoordigd, een beleidsplan voor de periode 2021-2024 willen opmaken. Dit plan moet onze
visie en doelstellingen vastleggen en ook de nodige initiatieven voorzien om deze te bereiken. De
bedoeling is het plan begin 2021 voor te leggen aan de Raad van bestuur zodat we nadien
onmiddellijk kunnen starten met de uitvoering ervan. Een evaluatie zal jaarlijks worden voorzien.
Verder wil ik ook onze statuten moderniseren. Onze statuten moeten een middel zijn om onze
organisatie op een moderne en efficiënte manier te kunnen laten functioneren met een duidelijke
rolverdeling tussen de BMB en de AB's.
De eerste maanden van mijn mandaat wil ik gebruiken om de nodige contacten te leggen met een
aantal externe partners die voor de BMB belangrijk zijn. Ik denk hierbij aan onze circuits van Zolder,
Francorchamps en Mettet en de industrie (Febiac). Ook met Zelos zou ik terug willen samenzitten om
een eventuele nieuwe samenwerking te bekijken. Tenslotte wil ik ook de samenwerking met de
nationale bonden van onze buurlanden nog verder versterken.
Ik zal ook mijn internationale contacten binnen de FIM en de promotoren gebruiken voor de
organisatie van WK en EK wedstrijden in ons land. Ik denk hierbij aan de Motorcross der Naties, het
WK Motorcross solo en zijspannen, het WK trial, het WK Endurance, het EK MX 65/85, enz.
Het elektrisch verhaal met de verdere ontwikkeling van de E-bike discipline maar ook met de
organisatie van wedstrijden voor E-motorfietsen zal alsmaar aan belang winnen en we moeten hier
een pioniersrol vervullen.
Voor al deze projecten reken ik op de medewerking van alle organen binnen de BMB en de steun van
de Aangesloten Bonden”

6. Voorstelling en goedkeuring begroting voor het jaar 2020
Het budget 2020 voorziet afschrijvingen voor de aankoop van een kopieermachine, de aanpassing
van het MX starthekken (afschrijving op 5 jaar). Een budget van 2500 EUR werd voorzien voor de
organisatie van de vergadering met de secretarissen-generaal. Het totale verlies voor de AB’s is
voorzien op 110.150,00 EUR.
Wegens de crisis en het wegvallen van ondermeer de WK's Motorcross Zijspannen zal deze begroting
echter moeten worden aangepast. Momenteel zijn er nog een aantal onzekerheden, vooral wat betreft
de organisatie van de MX GP in Lommel (met publiek of zonder, enz).
De Algemene Vergadering belast de Raad van Bestuur een begrotingswijziging door te voeren in
functie van de evolutie van de Corona crisis.

7. Wijzigingen van de statuten
De Raad van Bestuur beslist tot het uitstellen van de volgende statutenwijziging: "Schrapping artikel
15.10 e) College voor mobiliteit en verkeersveiligheid"
Een volledige herziening zal worden uitgevoerd tegen de Algemene Vergadering 2020 om conform te
zijn aan de nieuwe wetgeving.
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8. Vaststelling van het lidgeld 2021
Het lidgeld wordt vastgesteld op 10 EURO.

9. Aanbevelingen en voorstellen van de Raad van Bestuur
Er werden geen aanbevelingen noch voorstellen ontvangen.

10. Voorstellen van de effectieve leden
Er werden geen voorstellen ontvangen.

11. Benoeming van de ereleden
Geen.
De Voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur en dankt de leden voor hun goede medewerking.

Stijn Rentmeesters
Secretaris - Generaal
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