Verslag/Beslissingen – vergadering Raad van Bestuur 28.01.2019
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Leo Buyckx - Henri Ercken – Nick Geeraert - Guido Goderis –
Mieke Ketelslegers – Johnny Lekens - Theo Mues – Geert Thijs - Luc Helsen.
Bijkomende agendapunten:
Johnny heeft mail ontvangen van Lena Arvidson (WDSF), zij vraagt hulp om een nieuwe
dansstructuur op te richten binnen WDSF. Johnny wil ook checken bij Shawn wat de bedoeling is
van deze structuur is.
Lena heeft ook aan Mieke hulp gevraagd om een internationaal reglement op te stellen en daarbij
kartrekker te zijn van de internationale commissie.
Danssport Vlaanderen gaat in principe zeker akkoord voor een medewerking. Johnny en Mieke
zullen eerst aftoetsen wat de medewerking in houdt en dit terug koppelen naar de RvB.
2. Verslag 19/11/2018 en verslagen andere commissies
▪

Verslag RvB 19/11/2018 werd goedgekeurd.

▪

Opmerkingen en verslagen andere commissies
Verslag Lerarencommissie SLS:
zie punt 5 Vademecum
Verslag Seniorencommissie:
Eenheidsprogramma staat niet meer in het Vademecum;
=>RVB: Het vademecum staat publiek op de website (decretaal verplicht). Het eenheidsprogramma
is een deel van de opleidingscursus en staat op de ‘lerarenwebsite’. Club kan via leraar
eenheidsprogramma opvragen.

Verslag Lerarencommissie Actuele dans
Weinig aanwezigen op de laatste vergadering. Mede door de sneeuw waren er verschillende
last-minute afzeggingen.
La Blast werd besproken en zal teruggekoppeld worden naar de lerarencommissie SLS.
Verslag Sportcommissie:
- ‘Topdansers Danssport Vlaanderen’
Regelmatig krijgt het secretariaat ook de vraag om een attest ‘topsport’ af te leveren aan
studenten. Aan welke criteria moet voldaan worden om een attest topsport te verwerven
van Danssport Vlaanderen (ifv onderwijs of beroepsactiviteit):
Voor standaard/Latin: Er moet voldaan zijn aan één van volgende voorwaarden:
- Plaats 1 – 2 – 3 Belgische kampioenschap
- BDSF-ranking top 5
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- WDSF-ranking top 100
=> RVB: akkoord. Voor andere dansvormen (Disco, Street, Show-Jazz-Modern): alle dansers
die in topklasse dansen mogen een attest ontvangen.
- ‘Project kids’
Uitdaging: hoe kids zin doen krijgen in Standard/Latin?
Idee sportcommissie: Kennismakingsdag 27/4 te Malle sporthal: 4 workshops
Standard/Latin voor kinderen tussen 8 en 16 jaar.
Werkgroep samengesteld, vergaderd op 23/01: “Urban-Latin Challenge”
- er wordt een clipdance Urban/Latin gemaakt (jeugdlesgevers worden hierbij betrokken
- clipdance wordt voorgesteld op wedstrijd 27/4 Standaard/Latin + eventueel BK’s DiscoStreet-Modern.
- clipdance Urban-Latin wordt aangeleerd op bijscholingsdagen clipdance Disco/Street/Jazz
- er wordt een wedstrijd aan verbonden: welk team danst best Urban/Latin: finale op
Dansdag 11/11/2019.
3. Financieel overzicht
▪ Afsluiten boekjaar 2018: gunstige nettowinsten
▪ 2008 bankencrisis Belfius, daarom 2e bank ingeschakeld => Rabobank. Rabobank meldt dat ze
eind juli 2019 stoppen met ondernemingen. Welke 2e bank kiezen we als alternatief voor
Rabo?
Opzet: spaarboekje waar je geld dat je nodig hebt kan afhalen.
=> over nadenken/navraag doen tegen volgende vergadering.
4. BDSF
- Bestuurders werden via mail op de hoogte gehouden over de stand van zake.
- Verslag bijzondere AV 28.12.1018 => voorstel statuten niet goedgekeurd.
- Er zal opnieuw een meeting georganiseerd worden met enkele bestuursleden om de nieuwe
statuten en opmerkingen te verduidelijken.
5. Vademecum
Aanpassingen:
- p.20 Elke club en leraar die volwaardig lid (art2) is van Danssport Vlaanderen kan zich
vertegenwoordigen in één of meerdere van onderstaande commissies welke aansluit bij hun
werking. (Bij het aansluiten wordt gevraagd deze keuze aan te duiden in de clubfiche op
www.danssportvlaanderen.be )
- p23 4.10.bis: Wijze van afvaardiging leden Danssport Vlaanderen naar Algemene Vergadering
BDSF (koepel). Toevoegen: Een plaatsvervanger wordt vooraf aangeduid mocht een afgevaardigde
van Danssport Vlaanderen niet meer kunnen zetelen vanwege ontslag, afzetting of door
overlijden.
- p29 : 5.2.4 Artikel 4: BESTUUR
De Lerarencommissie SLS wordt beheerd door een bestuur, dat samengesteld is uit maximaal 11
leden van de Lerarencommissie SLS, die minstens houder zijn van het diploma instructeur B
Standard/Latin. Het bestuur is samengesteld uit verkozenen.
De Raad van Bestuur kan experten toevoegen.
Er mag slechts één dansleraar per dansclub/-school in het commissiebestuur zetelen.
Twee personen uit het Lerarencommissiebestuur SLS kunnen afgevaardigd worden naar de
Algemene Vergadering van Danssport Vlaanderen.
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- p42: Sportcommissie – Artikel 3 Bestuur
De Sportcommissie wordt beheerd door een bestuur, dat samengesteld is uit maximaal 11 leden.
Dat zijn afgevaardigden van club die deelnemen aan of ervaringen hebben in wedstrijden
koppeldans. De raad van Bestuur kan experten toevoegen. Er mag slechts één vertegenwoordiger
per club of school in het bestuur zetelen.
Twee personen uit het bestuur van de Sportcommissie kunnen afgevaardigd worden naar de
Algemene Vergadering van Danssport Vlaanderen.
=> wijziging Vademecum moet goedgekeurd worden door AV in maart.
6. Varia
- Sponsoring Diamond Cup: geen aanvraag gekomen
- Personeel:
°Contract Stijn Geyskens wordt verlengd tot en met 30/06/2020, na Dance Nation 2020.
In april/mei 2019 worden 3 wedstrijden open gesteld voor internationale dansers. Stijn zal het
nodige doen om deze deelnemers aan te trekken en zo contacten te leggen voor DanceNation.
° Interim Jolien (11/03 – 31/08/2019): 3 kandidaten worden uitgenodigd.
- Er staan veel zoekertjes op de website van clubs die op zoek zijn naar een lesgever
Standard/Latin. Ook van clubs die hoofdzakelijk een jeugdwerking hebben, begint de interesse te
groeien om te starten met koppeldans. Er zijn momenteel helaas te weinig lesgevers in
Standard/Latin.
- Wordt er nog gewerkt aan een Kwaliteitslabel? Ja, dit zal terug opgenomen worden door een
stagiair Rani Bellekens, die start in februari (stage loopt tot eind mei). Indien hiervoor suggesties
zijn, mag dat doorgegeven worden aan Evi.
- De extra module voor online inschrijven voor wedstrijd Disco-Street-Modern/Show/Jazz via de
website (ontwikkelt via Piet Ruelens) zit in een eindfase. Het systeem moet operationeel zijn
vanaf september 2019. (Wordt nu getest door enkele clubs).
- Mieke heeft een interessante opleiding bij de Duitse federatie gevolgd. Daarbij heeft ze ook
contacten kunnen leggen met bestuursleden. Deze zijn zeer geïnteresseerd in een samenwerking
met Danssport Vlaanderen en ze zijn bereid om naar de open-wedstrijden te komen dit voorjaar.
Als de Duitse bestuursleden effectief komen, leggen we best vergadermomenten vooraf vast.
- WDSF organiseert 23 juni WK breakdance in China – kwalificatie voor World Urban Games in Los
Angeles in september 2019.
Volgende vergaderingen:
25 maart 2019 om 18u30 RVB en om 19u45u Algemene Vergadering.
Verslaggeving: Evi Janssen (ADM. COÖRD – DIRECTEUR)
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