Verslag – vergadering Raad van Bestuur 06.11.2017
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx - Henri Ercken - Guido Goderis – Luc Helsen - Theo
Mues – Nick Geeraert – Geert Thijs – Johnny Lekens.
Verontschuldigd: Herman Celen – Mieke Ketelslegers.
1. Verslag 17/08/2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
Bijkomende punten:
- Bijkomende taakverdelingen bestuursleden wenselijk? Vertegenwoordiging RvB op
evenementen.
Elk bestuurslid is meestal aanwezig op de activiteiten van zijn/haar eigen commissie.
Het zou interessant zijn dat bestuurders ook naar andere activiteiten
gaan om daar Danssport Vlaanderen te vertegenwoordigen en contacten te leggen maar ook
om zelf een ruim beeld te krijgen van Danssport Vlaanderen (nieuwe bestuurders).
 volledige activiteitenkalender zichtbaar maken voor bestuursleden=> google agenda zal
aangemaakt worden voor 2018.
2. Financieel Verslag 30/09/2017
- Balans en resultatenrekening werden overlopen.
- Budget 2018: staat in 4-beleidsplan (wordt meegestuurd met het verslag)
3. Goed Bestuur
Zelfscan – harde indicatoren werd overlopen en aangepast. Aangepaste versie zal gemaild
worden met het verslag.
4. Ethisch Verantwoord Sporten
Extra verplichting van Sport Vlaanderen: Ethisch beleid voor Sportfederaties.
Jolien volgt het Ethisch Verantwoord Sporten op en heeft een voorstel voor het Ethisch beleid
uitgewerkt, dit werd vooraf meegestuurd met de agenda.
De RVB gaat akkoord met het voorstel.
5. Personeel
Personeelsbezetting en taken werden overlopen.
6. IDO/FDSF
De info in verband met ontwikkelingen FDSF en IDO werden doorgestuurd.
7. BDSF/FWBDS
- BDSF en FWBDS hebben ieder een overleg gevraagd met Danssport Vlaanderen. De
voorzitter heeft hier positief op gereageerd maar hier is nog geen concrete datum voor
afgesproken.
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8. Varia
- Vraag vanuit de Sportcommissie:
Sportcommissie wil reglementering samenstellen in verband met financiële ondersteuning voor
dansers die naar buitenlandse wedstrijden gaan (voor alle dansvormen).
=> De RvB gaat akkoord met het voorstel van de sportcommissie.
- Lancering nieuwe website: dit zal in november gebeuren.
De nieuwe website zal niet specifiek aangekondigd worden.
- Vergadering AV en AV commissies:
- 2018: commissies kunnen zelf bepalen wanneer de AV plaats vindt, dit wordt best
gekoppeld aan een activiteit.
- AV DSV: 26/03/2018 + Rvb
-Wedstrijdcommissie komt samen 7/12/2018:
- BK wordt besproken en planning wedstrijdkalender 2018-2019
- De eerste wedstrijd streetdance is geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
Vermoedelijk is de datum de oorzaak.
-Lerarencommissie
Voor de Dansdag 2018 werd nagedacht over een andere locatie maar het is zeer moeilijk om een
complex met 4 grote danszalen te vinden. Voorlopig is het GUSB en HILO te Gent terug vast gelegd.
- Geplande Activiteiten
⋅ Dansdag 11/11/2017
⋅ 08/12/2017: Seniorennamiddag te Malle
⋅ 10/12/2017: Cursistenwedstrijd te Malle
⋅ 20/12/2017: G-dansdag te Malle
⋅ 10/03 en 05/05 zijn teamhappenings in het gewest Limburg gepland
-Volgende vergadering: maandag 29/01/2017 om 18u30.
Verslaggeving:
EVI JANSSEN - ALGEMEEN COÖRDINATOR
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