Beslissingen – Bestuursvergadering 30.08.2019
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes - Guido Goderis – Luc Helsen (Boekhouder) - Mieke
Ketelslegers – Johnny Lekens – Theo Mues – Peggy Vansantvoet
Er zijn geen bijkomende agendapunten.
Punt 4 (Finance) wordt als eerste besproken.
2. Verslag 20/05/2019
Verslag RvB 20/05/2019 werd goedgekeurd.
3. Bestuur
Vergaderagenda: de voorkeur gaat naar vrijdagnamiddag vanaf 13u15.
Volgende data worden vastgelegd:
- 15/11/2019
- 17/1/2020
- 20/03/2020 => ifv rapportering boekhouding Sport VL - wijzigen naar 27/03/2020 ??
- 29/05/2020
- 28/08/2020
Werking
De dagdagelijkse leiding gebeurt door Evi (dir.) en Johnny (voorzitter)
De mogelijkheid wordt bekeken om bestuursdocumenten via Sharepoint ter beschikking te stellen
van de bestuurders. Een alternatief is documenten delen via one drive. Evi kijkt na wat mogelijk is.
Het bestuur bepaalt de missie en visie. Het beleidsplan moet duidelijk richting geven aan de
commissies. De wisselwerking tussen de verschillende commissies moet nog optimaler. Vb. Urban
Latin Challenge (ULC), andere commissies werden niet betrokken.
ULC
Communicatie naar beneden is te laat … . Sommige clubs hebben wel interesse maar geen tijd
meer om dit in te plannen.
4. Finance
Luc Helsen overloopt de financiële cijfers op 30/06/2019 en geeft toelichting:
- Debiteuren: facturen aan clubs -> geen problemen
=> gezonde balans
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Resultatenrekening: (vgl met 2018)
- software: nieuw boekhoudprogramma (Winbooks)
- Kosten kampen gestegen maar ook inkomsten ook hoger
Buitenlandse dansvakanties leveren weinig financiële inkomsten op. Dit is niet onze corebusiness. Vakanties die reeds vast liggen in 2020 kunnen nog doorgaan. Het bestuur is van
mening om de dansvakanties naar het buitenland vanaf 2021 af te bouwen. Er kan onderzocht
worden of reisorganisaties (vb. Intersoc) een gelijkaardig aanbod heeft. Mogelijk kan Danssport
Vlaanderen docenten leveren en kunnen de deelnemers aan de huidige vakanties toch nog een
soortgelijke vakantie doen.

5. Aanvraag BF Topsport Breakdance
Gezien Breakdance onder voorbehoud in 2024 een Olympische discipline wordt is Danssport
Vlaanderen in de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen bij Sport Vlaanderen ‘BF
Topsport Break’. De grote lijnen van het dossier en financieel overzicht werd bezorgd aan de
bestuurders.
Voor Sport Vlaanderen is het wenselijk dat de federatie zelf ook een investering doet in het
project.
Het bestuur geeft goedkeuring voor het indienen van het voorgestelde project.
In deze begroting zal Danssport Vlaanderen investeren voor +/- 1/10e van het subsidiebedrag.
6. Beleidsplan
Beleidsplan werd vooraf verstuurd aan alle leden.
Voor 2020 zijn er weinig aanpassingen.
Het bestuur geeft goedkeuring voor het jaarlijks actie plan 2020.
Beleidsplan 2021-2024 – Hoe pakken we dit aan? Missie en visie moet uit het bestuur komen.
Johnny heeft een voorstel:
DSV heeft in 2017 herstructurering van bestuur en commissies gedaan.
Nu is het tijd voor een doorlichting van het secretariaat te doen, nl.: Hoe zien wij het, hoe zien zij
het? Het is de bedoeling om samen een stapje hoger te gaan.
Concreet:
Stap 1: Hoe ziet personeel toekomst en werking
Resultaten meenemen in beleidsdag (commercieel, financieel, … op ander manier werken).
Analyse tegen einde van jaar en van daaruit het beleid opmaken.
Stap 2: Beleidsdag (zie punt 7)
Stap 3: Business mensen naar onze organisatie laten kijken
Beleidsdag
Voorstel thema: Samenwerking bestuursvrijwilligers-professionelen
In deze training zal nagegaan worden wat er van elkaar kan verwacht worden en hoe we groeien
naar een optimale samenwerking.
Docent: Koen Vermeulen (Vrijwilligers werk werkt!)
Datum: 18/10 of 25/10 => het bestuur geeft de voorkeur aan 18/10/2019
Locatie: regio Turnhout, voorstel ‘Paterspand’
Dit thema neemt een 3-tal uren in beslag, daarna is er een lunch en aansluitend zullen we verder
werken aan de analyse en beleid.
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7. BDSF
De nieuwe structuur is gevormd: AV -Bestuur (samenstelling uit de 2 vleugels)
- Departement Standaard/Latin -> Directeur: Hubert De Maesschalck
- Departement Other Dances -> Directeur: Mieke Ketelslegers
Het departement Standaard/Latin kwam reeds samen om reglementen te bespreken.
Binnen het bestuur moet nog een taakverdeling en planning opgemaakt worden en een
huishoudelijk reglement.
De volgende bestuursvergadering is gepland op donderdag 5/9/2019.
8. Internationale wedstrijden en WDSF
- Congres Other Dances vond plaats in mei 2019, 5 personen van Danssport Vlaanderen hebben
dit congres bijgewoond. De opleiding voor Stage Dance werd gegeven door Mieke Ketelslegers.
- WK Disco vindt plaats op 4 oktober in Servië.
- Dance Nation: tijdens deze wedstrijd zal ovb het WK Stage Dance georganiseerd worden.
- WDSF toekomst: Hiphop zal samen met Breakdance behandeld worden en Disco met Stage
Dance
9. Varia
- BDSF: zijn er afspraken rond budgetten, gaat FWBDS investering doen? Voorlopig nog niet.
De reiskosten van bestuursleden worden door de vleugels betaald.
- Wedstrijden Standaard/Latin:
De sportcommissie gaat zelf een 5-tal wedstrijden Standard/Latin organiseren gezien er in juni
geen clubs kandidaat waren om dit te doen. Er zijn zalen gecontacteerd en huurprijzen
afgesproken. Het is wel de bedoeling dat in de toekomst de clubs zelf terug gaan organiseren,
mogelijk met ondersteuning van een werkgroep. In november 2019 zal er al gestart worden met
de wedstrijdkalender voor 2020-2021 vast te leggen.
- De AV Hoge Locht (is appartementsgebouw kantoor DSV) vindt plaats op 03/09/2019.
Er is niemand in de mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen. Er zal een volmacht gegeven
worden.
- De reiskostenvergoeding voor personeel en vrijwilligers wordt opgetrokken naar 0.3€/km vanaf
01/08/2019.
- Aanwezigheid op activiteiten van bestuursleden: elk bestuurslid bekijkt de activiteitenkalender
en laat weten waar hij/zij de federatie kan vertegenwoordigen. (activiteitenkalender wordt
meegestuurd met het verslag)
- Visibiliteit creëren, hoe? Peggy en Mieke denken na over een outfit.
- Panathlon Antwerpen: Guido vraagt wie DSV hier zal vertegenwoordigen? Guido wordt
aangewezen om dit sportjaar DSV hier te vertegenwoordigen.
- Sportmedische keuring: Op dit moment staat in het BDSF sportreglement dat een sportmedische
keuring jaarlijks verplicht is. Voor FWBDS is dit verplicht. Sport Vlaanderen legt hier geen
verplichting op voor de federaties. Best wordt dit geschrapt uit het BDSF sportreglement gezien
de verplichting voor beide vleugels anders is.
Voorstel: e-flash naar wedstrijddansers sturen met de info over ‘sportmedische keuring’
Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering
Volgende vergadering: Beleidsdag 18/10/2019 – Bestuursvergadering: 17/11/2019
Verslaggeving:
Evi Janssen (ADM. COÖRD – DIRECTEUR)
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