In februari 2015 werd een nieuwe Raad van bestuur gekozen:
Voorzitter:
Vicevoorzitters:
Secretaris-generaal:
Adjunct secretaris-generaal:
Penningmeester:

Bart Curvers
Lode Godderis en Marc Borguet
Olga Gerbosch
John Colin
Jacques Saelen

Rechtstreeks verkozen leden:

Vlaams Gewest
BULTERYS Simon
CURVERS Bart
DE MUYT Ann
GERBOSCH Olga
GODDERIS Lode
ROTSAERT Paul
SAELEN Jacques
VAN SOOM Ulrik
VOGT Guy
VRIELYNCK Jan

Waals gewest
BALADI Touria
BORGUET Marc
COLIN John
FARR Philippe
LIBOTTE Valérie

Gecoöpteerde leden:

Vlaams Gewest
CASTELEIN Wim
KEMPENEERS Edelhart
MERCELIS Jef
SCHMICKLER Marie-Noëlle
VERHOEVEN André

Waals Gewest
TORDEUR Eddy
BISTER Aline

Administratief secretariaat: Pattyn Joke - Anjelierenlaan 9 - 1730 Asse - Tel: 02 452 33 24
- e-mail: info@bbvag.be

De Raad van Bestuur vergadert elke maand. De agenda bevat een aantal vaste punten: de
goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, de bespreking van de kandidatuur
van nieuwe leden, de analyse van de oorzaken van eventuele ontslagen, de financiële stand
van zaken.
Elke lid dat een mandaat ter vertegenwoordiging van de B.B.v.Ag. uitoefent in een nationale
of internationale instantie brengt verslag uit en legt de vragen voor die een beslissing en een
akkoord van de Raad van Bestuur vergen.
Daarnaast worden een aantal actualiteitsvraagstukken besproken wanneer bepaalde
politieke beslissingen of voorstellen een standpunt van de B.B.v.Ag. vergen. Zo worden de
ontwerpen van K.B.’s die ter kennis worden gebracht van de leden van de Raad van Bestuur
besproken, hetzij in een werkgroep, hetzij op de vergadering zelf. De werkgroepen hebben
tot taak de dossiers voor te bereiden op basis waarvan de Raad van Bestuur zijn
beslissingen kan nemen.
De Raad wordt soms ook wel eens geïnterpelleerd door de leden. Hij dient dan het dossier te
onderzoeken en een antwoord te geven.
Een andere activiteit van de Raad van Bestuur is de voorbereiding van de Nationale Dagen.
Het programma wordt samengesteld door een wetenschappelijk comité terwijl de logistiek
wordt verzorgd door een technisch comité.

