Verslag/Beslissingen – vergadering Raad van Bestuur 25.03.2019
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: /
2. Verslag 28/01/2018 en verslagen andere commissies
▪

Verslag RvB 28/01/2018 werd goedgekeurd.

▪

Opmerkingen en verslagen andere commissies werden overlopen

3. Voorbereiding AV
Laatste AV voor bepaalde leden (~ hervorming 2017)
Voorstel: Mia en Jan Colebunders benoemen tot ‘ereleden’? RvB is akkoord.
(Ereleden is omschreven in Vademecum, nog wel toevoegen ‘zonder stemrecht’)
Bijkomende nota na de vergadering:
Volgende leden van de AV van voor de herstructurering van 2017 met einde mandaat en niet
herkiesbaar Mia Colebunders, Jan Colebunders, Herman De Mulder worden aangeduid als
‘ereleden’ samen met Dhr. Gust Luyten en Alois Vanherck. Zij zijn de medestichters en /of
bezielers van de federatie. Zij zullen uitgenodigd worden op de volgende bijzondere Algemene
Vergadering om kennis te maken met de nieuwe leden.
4. Goedkeuring financieel overzicht
Boekhouding is nagekeken door externe nazichter – Accountant Jimmy Ceusters
5. Vademecum
p. 24 Artikel 4.10. bis
Laatste paragraaf wordt geschrapt:
Een plaatsvervanger wordt vooraf aangeduid mocht een afgevaardigde van Danssport Vlaanderen
niet meer kunnen zetelen vanwege ontslag, afzetting of door overlijden.
Hoe verloopt de verkiezing van dit artikel?
Vertegenwoordigers uit commissies worden eerst verkozen, daarna bestuursleden en daarna
experts.
6. Tijdschrift
Het voorstel voor de hervorming van Just4you (zie ppt) wordt goedgekeurd.
Tijd die we er in steken moet opbrengen. Vernieuwen!
Communicatiemedewerker mag hiermee verder werken.
7. Project Breakdance
Breakdance wordt een Olympische Sport in 2024. Dat biedt de mogelijkheid om een aanvraag te
doen voor de beleidsfocus topsport van Sport Vlaanderen. (zie ook info in ppt).
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Dit dossier schrijven vraagt zeer veel werk en zou ingediend moeten worden tegen 01/09/2019.
De RvB geeft toelating om het dossier te schrijven.
Er moet wel een duidelijk stappenplan en tijdslijn opgemaakt worden.
8. BDSF
Eindelijk wordt de nieuwe structuur met vertegenwoordiging van vleugels in de koepel goed
gekeurd.
De AV vindt plaats op 27 april te Malle.
Danssport Vlaanderen voorziet een budget voor 0.5 VTE voor de verdere uitbouw van de koepel
ism de Vlaamse vleugel.
9. Varia
AV WDSF zal doorgaan op 7 en 8 juni AV in Boedapest – Other Dances zou een eigen entiteit
worden onder WDSF.

Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering

Verslaggeving: Evi Janssen (ADM. COÖRD – DIRECTEUR)
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