Meetingverslag voorbereidende vergadering IPO
11/02/2013
Aanwezig : Daems Jean-Marie (Antwerpen), Dejaegher Eva (STCr HBL), Fonteyn Mon
(Antwerpen), Leen Davy (Limburg), Praet Roger (Oost-Vlaanderen), Vandepoele Marc (WVlaanderen)
Afwezig: Siebens Richard (Vl-Brabant)
Verontschuldigd: Spelmans Marie-Rose (Limburg)
Verslag : Dejaegher Eva

1. Welkom
2. Doel vergadering
In de aanloop naar de eerste officiële vergadering, is het de bedoeling om de laatste versie
van de werkdocumenten te doorlopen en te bekijken waar er nog onduidelijkheden en
discussiepunten zijn. Deze werkdocumenten worden in hun laatste versie aan alle
aanwezigen bezorgd. De afwezigen zullen deze per mail ontvangen.
Eventueel kunnen nog een aantal items betreffende recreatie aan bod komen.

3. Voorstel werkingsreglement IPO
Het werkdocument wordt doorlopen en bediscussieerd.
Volgende opmerkingen worden gemaakt:
 Het zinnetje van ‘lid van de HBL’ is weggevallen maar zal terug bijgevoegd worden
 Voor het overgangsjaar 2013 worden geen subsidies verdeeld als men taksen of
lidgelden heeft geïnd. Dit is volgens de provincies niet eerlijk daar men zich niet tijdig in
orde kon stellen voor 2013. Degenen die inderdaad taksen of lidgelden geïnd hebben,
rekenden voor 2013 op de provinciale subsidies van de HBL op basis van ledenaantallen
(december), zoals in de voorgaande jaren. Zij worden nu benadeeld daar ze niks meer
van subsidies kunnen of zullen ontvangen.

4. Voorstel subsidiereglement provinciale werking
Het werkdocument wordt doorlopen en bediscussieerd.
Volgende opmerkingen worden gemaakt:
 Er wordt niet duidelijk vermeld wat er gebeurt met het toegewezen bedrag betaald door
de betrokken provincie; wordt dit afgetrokken van de toegekende subsidie? Dit wordt
voorgelegd aan de RvB.
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De HBL stelt dat ze zich niet wil bemoeien met de interne werking van de provincie maar
gezien de maximale bestedingen per post (exel-tabel) doet ze dit wel en moet een
provincie zijn huidige werking hieraan wel aanpassen.
De provincies willen hun huidige boekhouding kunnen onderbrengen in de provincale
ondersteuning voorgesteld door de HBL. In het huidige voorstel lukt dit volgens hen niet
dus ze willen meer vrijheid in de besteding van deze provinciale subsidies om meer
tegemoet te komen aan hun individuele verscheidenheid. Indien sommige posten niet
gebruikt worden, wil men dit kunnen besteden aan andere wel gebruikte en mogelijks te
lage posten. Het weglaten van maximumbedragen en het werken met min en max
percentages (naar voorbeeld van Bloso) per opdracht kan mogelijks een oplossing
bieden. De boekhoudposten binnen een opdracht blijven voor alle duidelijkheid bestaan.
Dit wordt voorgelegd aan de RvB.
Er zijn nergens km-vergoedingen voorzien als boekhoudpost.
Indien de provinciale subsidies van de provincie zelf, vanaf 2014 effectief meegerekend
worden in de BLOSO-werkingssubsidies van de federatie, vragen de provincies zich af of
deze bovenop het gestelde maximum per provincie komen of er vanafgetrokken worden.
Aangezien deze maatregel nog niet officieel bevestigd is en het subsidiereglement jaar
per jaar bekeken wordt, kan hier voorlopig geen antwoord op geformuleerd worden. Dit
wordt voorgelegd aan de RvB. Aan de titel van het subsidiereglement zal “2013”
toegevoegd worden.

5. Instapverklaring IPO
Aan alle aanwezige provincies wordt een blanco instapverklaring met gefrankeerde
enveloppe bezorgd en gevraagd om dit document ten laatste tegen de AV van 23/3/2013
ingevuld te bezorgen op het secretariaat. Op die manier kunnen de namen van de 2
vertegenwoordigers per provincie voor het IPO bekend gemaakt worden op de AV. Aan de
afwezigen wordt dit per mail bezorgd.

6. Recreatie
Gezien het late tijdstip, worden mogelijke items betreffende recreatie verschoven naar de
eerste vergadering van het IPO. Agendapunten kunnen tot een week voor deze vergadering
bezorgd worden aan de STCr.

7. Varia
Ter ondersteuning van de provinciale promotie, wordt de remorque met initiatiemateriaal
van de HBL voor 3 provinciale events / provincie gratis ter beschikking gesteld.
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