Verslag – vergadering Raad van Bestuur 24.03.2017
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx – Celen Herman - Henri Ercken - Guido Goderis – Luc
Helsen - Theo Mues.
1. Verslag 24.02.2017
- Buldo: mail met felicitatie werd verstuurd.
- Sandy De Win is bevallen van een zoontje Sem.
- Folders: voorstel OK, Chapo mag clubs aanschrijven om hun diensten aan te bieden.
- RvB vraagt om bij andere drukkers te informeren naar kosten en mogelijkheden drukwerk ifv
tijdschrift en ander drukwerk.
Het verslag werd goed gekeurd.
2. Vademecum
Het Vademecum 01/01/2017 werd overlopen. Enkele zaken werden nog aangepast. De definitieve
versie wordt met het verslag mee gestuurd en op de website geplaatst met datum maart 2017).
1 mei:
Start met een beknopte algemene info door de voorzitter Guido Goderis
Daarna worden de verschillende commissies verdeeld over de lokalen. De secretariaatsmedewerker legt de werking van de commissie uit. Daarna is er de verkiezing van de
bestuursleden.
Het nieuwe commissiebestuur legt een vergadering vast voor 15 juni. Op die vergadering wordt
de voorzitter aangeduid en 2 leden die worden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering.
Indien mogelijk mag de taakverdeling en kiezen voorzitter ook gebeuren op 1 mei.
De nieuwe Algemene Vergadering zal plaats vinden op maandag 26/06. Op dat moment zal de
RvB gekozen worden.
3. BDSF
- Voorstel: voor 2016-2017 zal nog een subsidie toegekend worden aan BDSF. Daarna zal het
voorstel best besproken worden met de Waalse Vleugel.
- Licenties worden wel terug betaald.
- Danssport Vlaanderen bekijkt (afhankelijk van de afspraken met de koepel) de mogelijkheid
om in de toekomst een onkostenvergoeding te voorzien voor de koppels die naar buitenland
gaan voor internationale wedstrijden.
 visie zal besproken worden door de nieuwe raad van bestuur.
4. Wedstrijden
- Sportjaar 2017-2018: aanpassing financiële voorwaarden voor organiserende clubs
- Voorstel vaste datum BK zal besproken worden op volgende wedstrijdcommissie
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Bepaling inkomprijzen BK Disco-Street:
Het is aangewezen om de inkomprijzen hoger te maken gezien de upgrade van de wedstrijd,
accommodatie, belichting, spektakel én omwille van het verlies in de begroting. De
inkomprijzen worden vastgesteld op:
€12 voor toeschouwers
€6 voor deelnemers
€10 voor deelnemers van FDSF

5 Varia
Alle bestuursleden kunnen blijven zetelen in de RvB of zich via een commissie kandidaat stellen
voor een commissiebestuur. De voorzitter zal ook zijn ontslag als voorzitter geven.
Verslaggeving:
EVI JANSSEN
ADM. COÖRDINATOR
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