Beslissingen – Bestuursvergadering 17.01.2020
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes - Guido Goderis – Johnny Lekens – Theo Mues – Peggy
Vansantvoet.
Verontschuldigd: Mieke Ketelslegers - Luc Helsen (exp boekhouding)
Bijkomend agendapunt: Financiële ondersteuning Antwerp Diamond Cup
Inkomende post: brief van Herman De Mulder
Herman De Mulder (Proost DSV) gaat verhuizen (gezien zijn leeftijd) van de abdij van Tongerlo
naar een woonzorgcentrum te Antwerpen.
2. Verslag 08/11/2019
Het verslag van 8/11/2019 werd goedgekeurd.
3. Dansvakanties
De buitenlandse dansvakanties (vliegtuig) zullen in de toekomst niet meer georganiseerd worden
door Danssport Vlaanderen. Dansvakanties in de buurlanden (gemakkelijk bereikbaar met eigen
wagen) kunnen wel. De binnenlandse vakanties zullen wel verder lopen.
4. Finance
- Begroting 2020 werd overlopen en goedgekeurd.
- acties :
- daling subsidies Sport Vlaanderen
- investering in IT
- kosten wedstrijden AD
- ondersteuning WDSF-wedstrijden
5. Lopende zaken
- Ledenaantallen worden bekeken:
# leden 44071 (2000 meer dan vorig jaar op hetzelfde moment)
# clubs: 278
# aantal lesgevers: 650, idem als vorig jaar. Ondanks de subsidie van €20 per gediplomeerde
lesgever is er geen stijging te merken. Deze subsidie zal in 2020 niet meer betaald worden.
- Personeel:
Stijn Baets heeft een andere taakinvulling gekregen. Stijn werkt niet meer op breakdance
maar zal de IT op het secretariaat opvolgen. Stijn Luyten leidt de volledige breakdance afdeling
en de topsportafdeling. Rani neemt taken van Stijn Luyten over, daarnaast ook nog Dance
Nation en in de toekomst ook de BDSFoffice.
Voor de personeelsleden werd éénmalig een toekenning van ecocheques gedaan door het
paritair comité. De ecocheques worden volledig gesubsidieerd door de VIA middelen en het
bedrag werd reeds betaald op 20/12/2019.
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Sportfederaties zijn verplicht deze ecocheques uit te betalen.
- IT: Paul Theys – IBS Automation
Het bestuur is van mening dat dat de hele IT globaal in beheer van IBS gedaan kan worden.
Het bestuur gaat akkoord om het back-upsysteem via Cloud IBS te laten uitvoeren.
- Commissie recreatief dansen
In deze commissie is een voorzitterswissel gebeurd. Guido Goderis is nu voorzitter.
Deze commissie omvat het grootst aantal clubs maar niet alle clubs kiezen bewust voor de
commissiewerking.
De werking van deze commissie kan heel breed gaan. In overleg met secretariaatsmedewerkers
is het belangrijk dat de commissie recreatief dansen in staat voor volgende taken:
-2 clubmeetings per jaar over verschillende thema + 1AV in combinatie met clubmeeting
-opvolgen facebookgroep clubbestuurders
-adviezen geven aan secretariaatsmedewerker over clubondersteuning, recreatieve activiteiten,
trends, …
- Tuchtreglement
Jolien vraagt goedkeuring aan bestuur om het reglement aan te passen? Het bestuur gaat
akkoord. De aangepaste versie zal via mail bezorgd worden.
6. Topsport
- Break: Het project dat ingediend werd op 30/08/2019 ‘topsport breakdance’ werd goedgekeurd,
Sport Vlaanderen kent een startbudget toe voor 2020.
Het eigenlijke project kan pas vanaf 2021 goedgekeurd worden mits Breakdance definitief
erkend wordt als Olympische Sport.
De financiële ondersteuning is zeker goed nieuws en de topsportafdeling Breakdance kan
starten.
- DSV wil werken met ambassadeurs om de binding met de federatie te versterken.
7. Beleidsplan 2021-2024
De missie is volledig en kan zo opgenomen worden voor het beleidsplan 2021_2024.
De secretariaatsmedewerkers werken momenteel aan de doelstellingen. De doelstelling die in de
commissies kunnen besproken worden, zullen dit op hun eerstvolgende vergadering doen.
De strategische doelstellingen zullen op de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd
worden.
8. Voorbereiding AV
Er zijn geen verkiezing nodig op de AV 2020. Daarom wordt de AV best aansluitend aan de
volgende bestuursvergadering georganiseerd. Om alle leden de gelegenheid te geven om
aanwezig te zijn zal de AV starten rond 17u.
9. WDSF
General meeting Belgrado 13/14 juni 2020
Johnny heeft de uitnodiging ontvangen en zal gaan.
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10.Varia
- Accreditatie WDSF:
Davy is inhoud van de opleiding verder aan het uitwerken.
- Jurylicenties Standaard/Latin: er is geen instroom van nieuwe juryleden.
Daarom is het nodig om een eigen juryopleiding in DSV te ontwikkelen.

Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering
Volgende vergaderingen:
- 27/03/2020
- 29/05/2020
- 28/08/2020
Verslaggeving:
Evi Janssen (ADM. COÖRD – DIRECTEUR)
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