Beslissingen – vergadering Raad van Bestuur 20.05.2019
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Henri Ercken - Guido Goderis – Mieke Ketelslegers – Johnny
Lekens.
Verontschuldigd: Leo Buyckx – Luc Helsen – Geert Thijs – Nick Geeraert
Bijkomende agendapunten: WDSF-congres
2. Verslag 29/03/2019 en verslagen andere commissies
Verslag RvB 29/03/2019 werd goedgekeurd.
3. Voorbereiding AV – aanduiding experts
Na AV zal er een korte RvB voor functieverdeling plaats vinden. Daarna moet ook teruggekoppeld
aan de Algemene Vergadering welke bestuursleden en welke experts afgevaardigd worden naar
BDSF.
De afgevaardigden van de commissies naar de AV van Danssport Vlaanderen zijn bekend. Het
overzicht gaat als bijlage.
Afvaardiging naar BDSF:
Er werd van gedachten gewisseld over welke kandidaten gestuurd worden naar AV BDSF
De aanduiding in de commissies is gebeurd:
- verkozen door sportcommissie: Rumo Adriaenssens
- verkozen door wedstrijdcommissie AD: Niels Verheyen of Anja Vangreuningen. De RvB geeft de
goedkeuring voor Anja Van Greuningen.
Volgende experts worden voorgesteld en zullen definitief beslist worden op de AV op 27/05/2019
- experts:
- Johnny Lekens
- Mieke Ketelslegers
- Stijn Luyten (Breakdance)
- Hubert De Maesschalck (als lid van AV maar niet RvB BDSF)
- Davy Claes (uit lerarencommissie SLS)
- Guido Goderis
- (Evi – als secretaris ?)
4. WDSF
WDSF-congres 16 mei: 30 deelnemers uit 10 landen
Van Danssport Vlaanderen waren aanwezig: Johnny Lekens, Mieke Ketelslegers, Sandy De Win,
Niels Verheyen, Anja Vangreuningen.
Johnny geeft toelichting over verloop van het congres.
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- Hiphop WDSF is underground, deze stijl is niet vertegenwoordigd bij Urban/Street in
Danssport Vlaanderen. Dit is een uitdaging voor Danssport Vlaanderen om hieraan te
werken/op te starten (via opleiding/parallelcircuit).
- 4 oktober 2019 WK Disco en Hiphop in Belgrado.
- WK stage dance in mei 2020 samen met Dance Nation.
- Bij Stage Dance is een voorstel gedaan om ‘Production’ toe te voegen (leeftijden mogen gemixt
en choreografie mag 8 minuten duren). Voordeel: clubs die bij cultuur zitten zo naar Danssport
Vlaanderen krijgen.
- Alle aanwezigen op het congres hebben examen gedaan. Wie geslaagd is, kan een jurylicentie
aanvragen. Uit deze personen kunnen juryleden voor Dance Nation gekozen worden.
- Mieke heeft nog een nationale wedstrijd in Servië gejureerd, het digitaal jurysysteem was zeer
interessant.
- Dance Nation is een WDSF-wedstrijd – aanvraag mag ingediend worden (via Hubert De
Maesschalck sturen)
5. Varia
- Wijziging statuten is gebeurd op vorige AV 25/03/2019, de wettelijke aanpassing aan de nieuwe
vzw-wetgeving zullen gebeuren en daarna worden de statuten naar het BS gestuurd.
- Rolstoeldansfederatie stopt met bestaan, leden zijn opgenomen bij Sport & Handicap. Dit is een
Limburgse organisatie (geen federatie, we weten niet of ze aangesloten zijn bij een federatie).
- FWBDS start met competitie Caraïbische dansen. Bij Danssport Vlaanderen zijn er enkele Salsaclubs aangesloten.
- Commissies moeten ook goed op de hoogte zijn van bestaan van koepel BDSF en Waalse vleugel
en rekening houden met nationale en internationale organisatie.
- Opleiding VTS Rolstoeldansen wordt uitgebreid met module G-dans.
- Voorstel: aanpassing Vademecum – 60% van de stemmen om in commissie te komen.
- Gewest Limburg: waar hoort het gewest thuis? Paul Theys en Henri Ercken zetelen in het bestuur
van de recreatieve commissie, dus gewestwerking kan daar besproken worden. Eventueel kan
het gewestverslag ook gestuurd worden naar de leden van de commissie recreatief dansen.
- Henri maakt zich zorgen dat hij niet meer voldoende op de hoogte is van alle items die
besproken worden in de verschillende commissies nu hij geen deel meer zal uitmaken van de
RvB. Als gewestvoorzitter wil hij deze informatie graag ontvangen en delen.
De verslagen van commissies zullen ook naar Henri Ercken gestuurd worden als
gewestvoorzitter.

Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering

Verslaggeving: Evi Janssen (ADM. COÖRD – DIRECTEUR)
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