Verslag/Beslissingen – vergadering Raad van Bestuur 19.11.2018
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Leo Buyckx - Henri Ercken – Nick Geeraert - Guido Goderis –
Mieke Ketelslegers – Johnny Lekens - Theo Mues – Geert Thijs .
Verontschuldigd: Luc Helsen.
Bijkomende agendapunten:/
2. Verslag 27/08/2018 en verslagen andere commissies
▪ Verslag RvB 27/08/2018 werd goedgekeurd
▪

Opmerkingen en verslagen andere commissies
Verslag Lerarencommissie
Betreft punt 3 Inkomende post en vragen: 1) Besluit: eerst opleiding dan aansluiten.
Er zijn niet-gediplomeerde lesgevers (standaard of lijndans) die willen aansluiten bij
Danssport Vlaanderen onder het lidmaatschap ‘lesgever’ omdat zij ‘les geven’.
Evi vraagt of er toch een lidmaatschap voor deze mensen kan aangeboden worden.
=> De raad van bestuur vraagt aan de lerarencommissie om dit voorstel te herbekijken en
een gepast pakket voor niet-gediplomeerde lesgevers uit te werken.
Verslag Sportcommissie:
Er zal een opleiding scrutineer georganiseerd worden.
Vroeger zat skatingsysteem in de VTS opleiding > wat met mensen die dat in opleiding gehad
hebben? Een opfrissing is nodig (afhankelijk van de vraag kan vrijstelling toegestaan worden).

3. Financieel overzicht + lidmaatschappen
▪ Luc geeft telefonisch overzicht van de financiën op 30/09/2018
Vraag: waar zit het grote verschil in kosten BK 2017 en kosten BK 2018?
In 2018 werd het BK 2 dagen georganiseerd, de zaal was duurder en er waren minder
deelnemers waarschijnlijk omwille van verlengd weekend OH Hemelvaart.
▪ Lidmaatschappen:
Dit overzicht wordt best op het einde van het sportjaar gegeven met een vergelijking van het
vorige sportjaar.
4. Beleidsdag
- Aan elke bestuurder werd gevraagd wat hij/zij vond van de Beleidsdag op 2/11/2018.
Iedereen was het eens over:
Het 1e deel was zeker interessant om te horen hoe andere federaties het aanpakken. Er zijn
zaken uit gekomen waar Danssport Vlaanderen iets mee kan doen of bevestiging geven.
Het 2e deel beantwoordde aan de opzet, commissies leren elkaar kennen. Maar enkele
nieuwe commissieleden waren niet aanwezig, dat is jammer. Verder werd er aan de
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tafelgesprekken weinig ‘vernieuwende’ informatie gegeven. De besluiten gaven weer wat we
al weten.
Besluit
Zeer goed initiatief. Een beleidsdag zal tweejaarlijks georganiseerd worden nadat er nieuwe
verkiezingen geweest zijn.
In vergelijking met de andere federaties (Basket-Atletiek) heeft Danssport Vlaanderen zeker
een juiste keuze gemaakt met de herstructurering. Het blijft wel een opdracht om de
commissies bevolkt te houden.
Het beleid moet ook in de commissies mee ontwikkeld worden. De doelstelling moeten
gekend zijn en daar geëvalueerd worden. Het personeelslid dat gekoppeld is aan de
commissie en de commissievoorzitter moeten hiervoor de drijvende kracht zijn en de aanzet
geven samen met de commissievertegenwoordiger in de RvB.
-

To Do’s
- Elke commissie bekijkt zijn doelstellingen (uit het beleidsplan Excel) en evalueert wat zij
gedaan heeft in de afgelopen 2 jaar. Verder probeert elke commissie voor zijn domein ook
een lange termijnvisie uit te werken en koppelt dit terug naar de RvB.
- De verslagen van de tafelgesprekken worden door de personeelsleden bekeken en
meegenomen naar de commissies voor verdere uitwerking.

5. Aanvulling Vademecum
- Voorstel afvaardiging naar koepel:
Het voorstel werd verder goedgekeurd en wordt toegevoegd in het Vademecum
- Voorstel bestuursprofielen: goedgekeurd mits nog bevoegdheid per commissie aangevuld wordt.
De aanpassingen in het Vademecum zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV.
6. BDSF
Bijzondere AV werd samengeroepen en ondanks de oproep tot afwijzing is deze toch kunnen
doorgegaan. Op dat moment is er een nieuwe BDSF-raad van bestuur is gekozen: Angelina Soccio
– Rosario Falcone – Jan Geerts – Hubert De Maesschalck.
Guy Jottay is sportdirecteur.
Er was reeds een werkgroep opgericht om de statuten van BDSF aan te passen. Deze werkgroep
heeft verder gewerkt en de nieuwe statuten zijn klaar.
7. Algemene Vergadering en verkiezingen commissies Danssport Vlaanderen
In 2019 moet in elke commissie en AV een herverkiezing georganiseerd worden (de helft van de
commissiebestuursleden is uittredend en herverkiesbaar).
De commissies kunnen zelf een AV organiseren voor deze verkiezingen maar deze AV moet plaats
gevonden hebben voor eind mei 2019. Ten laatste half juni moet een nieuwe AV en RvB kunnen
gekozen worden.
8. Varia
▪ DanceNation: deze namiddag vond een evaluatievergadering plaats.
DanceNation was een grote kost maar we zijn er van overtuigd dat deze investering moet
gebeuren. Een moet een internationale link zijn in een unisportfederatie.
De RvB geeft goedkeuring om DanceNation volgend jaar opnieuw te organiseren.
▪ Dansdag: er was geen aanbod in het programma van country en linedans.
Het showgedeelte was ondermaats door de slechte belichting.
▪ Kalendermap wordt momenteel per kalenderjaar gemaakt, het zou handiger zijn als dit per
sportjaar kan. Eventueel in kleinere oplage drukken en aanvullen.
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▪ Wedstrijdcommissie vergadert 10 december
- Doelstellingen beleidsplan zal als agendapunt toegevoegd worden.
- Vanaf dit sportjaar is er op elke wedstrijd een afgevaardigde van de sportcommissie
aanwezig.

Volgende vergaderingen:
- RVB 28 januari 2019 om 18u30
- AV + aansluitend RVB 25 maart 2019 om 18u30 (hapje en drankje worden voorzien)
Verslaggeving: EVI JANSSEN
ADM. COÖRD - DIRECTEUR

VERSLAG RVB 19/11/2018

3

