Verslag – vergadering Raad van Bestuur 26.03.2018
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx - Henri Ercken – Nick Geeraert - Guido Goderis –
Mieke Ketelslegers – Johnny Lekens - Theo Mues – Geert Thijs – Luc Helsen

1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Bijkomende agendapunten:
- Status FWBDS – BDSF – FDSF/IDO
FWBDS:
OP 19/01/2018 was er een overleg tussen FWBDS en Danssport Vlaanderen, de werking van
beide vleugels werd hoofdzakelijk afgetoetst. (Dit verslag werd meegestuurd – mail 25/01 met de agenda van de RVB dd. 29/01/2018). Verder is er geen communicatie meer geweest.
BDSF:
De voorzitter (Guido Panis) heeft zijn ontslag gegeven, er zijn sinds dan geen vergaderingen
meer geweest.
Danssport Vlaanderen heeft reeds zijn standpunt gegeven, nl. aanvraag tot statutenwijziging.
In juni zijn er bestuursverkiezingen.
We moeten wel opletten dat Danssport Vlaanderen niet de dupe wordt van deze situatie in
BDSF. De RvB van Danssport Vlaanderen vraagt aan BDSF dringend een oplossing. Guido zal
namens de RvB een brief sturen naar office@bdsf.be en alle bestuursleden met de
bezorgdheid en vraag tot oplossing
IDO:
IDO-congres vond plaats afgelopen weekend (23_24 maart).
- GDPR
De informatie van Dynamoproject/VSF wordt gratis aangeboden aan de clubs. Ondertussen is
er voor de federatie een maatbegeleiding.
Na deze maatbegeleiding zal er nog meer gerichte informatie naar de clubs gestuurd worden.
Sport Vlaanderen onderzoekt of er overkoepelend DPO voor alle federaties kan aangesteld
worden.
- filmpje promotie opleiding
Enkele bestuursleden zijn ontgoocheld over de stijl van het promotiefilmpje over de
opleidingen. Het is jammer dat lerarencommissies SLS en LAD niet betrokken zijn geweest in
het opzet. Het is wel goed dat er een filmpje is, beelden zeggen altijd meer.
2. Verslag 29/01/2018
-

Verslag 29.01.2018: het verslag werd goedgekeurd.
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Verslagen andere commissies
Alle verslagen worden vooraf doorgestuurd.
Johnny meldt dat hij het verslag van de lerarencommissie Actuele dans niet ontvangen
heeft. Deze commissie heeft nog maar 2 keer vergaderd. Deze commissie staat nog in de
kinderschoenen. De lerarencommissie Actuele dans vergaderde op 05/01/2018 – het
verslag wordt meegestuurd met dit verslag.
Er zijn verder geen opmerkingen bij de verslagen.

3. Bespreking AV
De algemene vergadering werd voorbereid: rapportering en beleidsplan.
4. Financieel overzicht
Het financieel overzicht werd voorbereid in functie van de Algemene Vergadering.
5. Internationale wedstrijd Dance Nation
Gezien de IDO/FDSF beperkte samenwerking en de vraag van clubs die willen deelnemen aan
internationale wedstrijd heeft Danssport Vlaanderen contact opgenomen met WDSF en hier
de piste verkend voor internationale wedstrijden ‘other dances’.
WDSF zit in een startfase en heeft interesse om een circuit op te starten.
Danssport Vlaanderen heeft aangeboden om een internationale wedstrijd te organiseren,
mogelijk onder WDSF auspiciën maar dit is nog niet bevestigd.
Danssport Vlaanderen heeft een WDSF delegatie uitgenodigd op het BK op 12-13 mei 2018 te
Gent maar hierop heeft men nog geen bevestiging gestuurd.
Johnny zal nog terug informeren bij Lena Arvidsson naar hun interesse.
De internationale wedstrijd wordt zeker wel georganiseerd op 27-28 oktober 2018 = Dance
Nation.
Stijn Geyskens is als verantwoordelijke aangesteld voor de organisatie en coördinatie van
deze internationale wedstrijd.
Deze internationale wedstrijd zal georganiseerd worden voor de dansstijlen: Disco-StreetShow-Jazz-Modern. De reglementen zullen aangepast worden zodat buitenlandse dansers ook
kunnen deelnemen.
Wedstrijd zondag 31/03/2018 te Roeselare heeft 1400 deelnemers.
Dit evenement zou zeker moeten gepromoot worden? Hoe kunnen wij dat doen?
Wij krijgen geen nationale pers. Aankondigen gaan vooraf naar de pers. Maar steeds weinig
reactie. Is ook afhankelijk van wat er actueel is, vb. nalv Sterren op de dansvloer was er wel
interesse van tv en nationale pers.
Meestal is pers te realiseren met persoonlijke connecties.

6. Beleid 2018-2020
Doelstellingen 2019-2020, aanpassingen kunnen gebeuren voor 1 september 2018.
7. Varia
Johnny:
-Tuchtcommissie: zijn er taken verantwoordelijkheden taken voor Johnny?
Ices heeft recent de vraag gekregen of er overkoepelend kan samengewerkt worden voor een
adviesraad/tuchtcommissie? Jolien wacht hier op antwoord van ICES. Zij zal contact opnemen
met de mensen van de adviesraad als dat nodig is en als er meer duidelijkheid is.
- Johnny werd gecontacteerd door NVD? Wat moet ermee gedaan worden?
Johnny kan er samen met een commissiebestuurslid naartoe gaan en daarna verslag
uitbrengen via de lerarencommissie en/of Raad van bestuur.
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Geert:
- Hoe is de balans tussen jeugdlesgevers tgo dansleraars en hun kosten/baten?
Dit punt zal meegenomen worden naar volgende vergadering, ook nalv aantrekken
lesgeversbeleid.
- initiator Recreatief dansen is geen duidelijke omschrijving, hieruit blijkt niet dat het enkel om
actuele dansen gaat.
Nick:
-Dream dance wil niet alle eigen medewerkers aanleveren gezien zij het weekend erna zelf
hun dansshow hebben. Nick deed reeds een oproep via de wedstrijdcommissie maar er is
weinig tot geen reactie.
Verslaggeving:
EVI JANSSEN
ADM COÖRD - DIRECTEUR
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