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1. Goedkeuring	verslag	RvB	dd.	19/06/2017		

Geen	opmerkingen	-	goedgekeurd	
	

2. Updates	Sneeuwsport	Vlaanderen		

Na	 een	 recruteringscampagne	 werd	 Christophe	 Coppens	 geselecteerd	 als	 communicatie-en	
recreatiemanager	 van	 Sneeuwsport	 Vlaanderen.	 We	 mochten	 verschillende	 sterke	 kandidaturen	
ontvangen.	Christophe	Coppens	 is	Master	 LO	en	Trainer	A	alpijns	 skiën,	hij	heeft	een	ervaring	met	 IT	en	
videomontage.		
	
De	 Freeskicommissie	en	 de	 snowboardcommissie	 zijn	 gefusioneerd	 op	 Vlaams	 niveau	 tot	 de	 “Freestyle	
commissie”:	 de	 werking	 loopt	 grotendeels	 samen	 (Vlaamse	 Kampioenschappen,	 basiswerking,	
clubondersteuning,	…).	Binnenin	de	commissie	zijn	er	wel	werkgroepen	(bv.	skicross,	freeride,	…).	Ook	op	
FIS	niveau	zijn	deze	werkingen	gefusioneerd.		
Christophe	De	Groof	werd	verkozen	als	voorzitter	van	deze	nieuwe	commissie.	Katrien	Aerts	 zal	dus	niet	
meer	in	de	RvB	zetelen.	
	
Xander	Vercammen	is	de	eerste	mannelijke	prof	freestyle	skiër	van	België:	hij	is	aanvaard	als	topsporter	bij	
Defensie	voor	skicross.	De	federatie	is	fier	op	zijn	doorbraak	en	erkenning	in	deze	discipline.	
	
Door	 de	 het	 verschuiven	 van	 functies	 zal	 de	 taakverdeling	 voor	 de	 basiswerking	 een	 nieuwe	 invulling	
krijgen.	Hierbij	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	de		

- gezond	evenwicht	tussen	verantwoordelijkheden	en	workload	tussen	de	verschillende	personen	
- de	passies	en	talenten	van	de	personen	
- meest	efficiënte	aanpak	

	
LN	 wijst	 erop	 dat	 het	 team	 absoluut	 over	 de	 benodigde	 competenties	 beschikt	 om	 de	
eindverantwoordelijkheden	te	dragen.		

- DDJ	als	financieel	&	administratief	manager	
- BDB	als	opleidingsmanager	(+	bepaalde	beleidsfocussen:	Jeugdsport,	Snow	ID)	
- CC	als	recreatie	en	communicatiemanager	

Als	personeelsdirecteur	behoudt	hij	de	vertrouwde	 link	 tussen	personeelsteam	en	RvB	en	overlegt	hij	de	
taakverdelingen	met	het	team.	LN	beklemt	dat	het	vertrouwen	in	het	team	en	hun	zelfstandigheid	leiden	
tot	productieve	initiatieven,	wat	primordiaal	is	voor	een	onze	federatie.		
	
Zoals	aangekondigd	schuift	LN	door	naar	de	topsportwerking	in	opvolging	van	TC.	LN	geeft	aan	dat	hij	meer	
tijd	had	willen	spenderen	in	parallel	met	TC,	maar	dat	door	de	vele	dringende	zaken	op	algemeen	vlak,	dit	
absoluut	niet	evident	was.		
	
LN	 geeft	 een	 eerste	 demo	 van	 het	nieuwe	 onlineplatform	 snowid.be	 dat	 in	 de	 laatste	 fase	 voor	 online	
publicatie	is.	
	

3. Structuur	RvB:	input	leden	+	toekomstige	werking	

In	navolging	van	de	gesprekken	van	afgelopen	vergadering	 is	de	RvB	het	eens	over	volgende	principes	 in	
het	kader	van	een	zo	goed	mogelijk,	transparant	en	neutraal	bestuur:	
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- In	de	RvB	kunnen	maximaal	1/3	personen	met	een	onrechtstreeks	of	 rechtstreeks	belang	zetelen	
(ouders	van	actieve	renners	met	een	KBSF	 licentie,	 renners	met	een	KBSF	 licentie,	pisteuitbaters,	
aandeelhouders	van	pisteuitbatingen,	…).		
Deze	personen	nemen	niet	deel	aan	besprekingen	of	stemmingen	waar	er	een	belangenconflict	zou	
kunnen	bestaan	en	maken	geen	deel	uit	van	het	dagelijks	bestuur	

- We	streven	naar	een	verhouding	van	maximaal	¼	tegen	2020	
- We	streven	naar	een	evenwicht	in	geslacht	
- Maximale	leeftijd	is	de	pensioensleeftijd	in	België	(momenteel	op	67	jaar)	

Extra	know	how,	bv.	op	juridisch	en	commercieel	vlak	zou	zeker	welkom	zijn.	

MB:	externe	experten	kunnen	steeds	aangeduid	worden	door	de	RvB	

Er	 is	 een	 discussie	 over	 de	 eventuele	 rechtstreeks	 en	 bewezen	 kosten	 die	 een	 voorzitter	 zou	 mogen	
indienen.	 Van	 een	 verloning	 is	 uiteraard	 geen	 sprake,	 maar	 wat	 met	 de	 reële	 kosten	 die	 inherent	
verbonden	 zijn	 aan	 het	 uitoefenen	 van	 de	 functie	 ?	 Kan	 er	 verwacht	worden	 dat	 bepaalde	 functies,	 op	
eigen	kosten	dienen	te	gebeuren?		

Voorheen	bracht	Leo	Samsom	bepaalde	rechtstreeks	bewezen	kosten	in,	ook	op	KBSF	niveau.	Ook	Wouter	
Van	den	Broecke	dient	voor	de	verplaatsingen	en	verblijf	tijdens	FIS	meetings	logischer	wijze,	transport-	en	
verblijfskosten	in.	

Ter	info:	op	KBSF	niveau	is	dit	voorzien,	maar	met	een	plafond	per	functie.	

4. KBSF		

- België	 wast	 host	 voor	 de	 FIS	 Leaders’	 Seminar.	 Alles	 is	 goed	 verlopen,	 mede	 met	 dank	 aan	
Christophe	Lemeire	en	Raymond	Persyn.	De	FIS	bedankte	de	KBSF	voor	de	organisatie.		

- Volgende	RvB	&	AV	is	gepland	op	18/09.	Er	was	geen	RvB	tussen	onze	vergaderingen.	

De	workload	van	de	volledige	boekhouding	van	de	KBSF	met	het	BEAST	is	te	groot	voor	onze	werking	en	
staat	zeker	niet	in	verhouding	met	de	financiële	compensatie	vanuit	de	algemene	kas	(2,7	K€/jaar)	van	de	
KBSF.	Zowel	naar	omzet	als	naar	complexiteit	en	opvolging	 is	dit	niet	 langer	houdbaar	en	zou	het	nefast	
kunnen	uitdraaien	voor	de	sfeer	op	de	werkvloer.		

LN	is	voorstander	om	de	BEAST	boekhouding	uit	te	besteden	aan	iemand	die	met	NAKC	middelen	wordt	
aangeduid.	Er	zal	sowieso	ook	een	soort	coördinator	moeten	komen	voor	inschrijvingen	en	opvolging	van	
de	 alpine	 werking	 op	 nationaal	 vlak.	 De	 NAKC	 ontvangt	 extra	 middelen	 door	 aanpassing	 van	 interne	
verdeelsleutel	en	zal	deze	dus	hiervoor	moeten	aanwenden.	
	

SVP	wijst	 op	 de	 complexiteit	 en	 benadrukt	 dat	 vrijwilligers	 van	 de	 NAKC	 deze	 taken	 niet	 op	 zich	 zullen	
kunnen	nemen.	Als	 er	 iemand	wordt	 aangeduid	 is	 kennis	 van	 de	 skiwereld	 een	 pluspunt,	 zeker	 als	 deze	
persoon	ook	de	inschrijvingen	op	zich	neemt.	
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Er	wordt	beslist	om	aan	de	KBSF	RvB	en	NAKC	te	melden	dat	de	boekhouding	van	BEAST	niet	langer	door	
ons	 secretariaat	 zal	 opgevolgd	 worden	 (enkel	 de	 algemene	 rekening,	 algemene	 administratie	 en	
communicatie).	Volgende	NAKC:	29/8,	volgende	RvB	18/9.	

	

5. Financiën		

• DDJ	heeft	op	29/8	afspraak	met	SBB	(mede	over	BTW	implicaties)	en	bezorgde	overzicht	van	stand	
van	zaken	met	pro	rata	berekening	(zie	bijlage).		

• Geen	evidente	oefening	door	andere	manier	van	voorschotten	en	eindafrekeningen,	maar	situatie	
is	onder	controle	en	wordt	nauw	opgevolgd.	Zowel	de	beleidsfocussen	als	de	‘restbedragen’	van	de	
basissubsidiëring	zullen	een	invloed	hebben	om	uiteindelijk	eindresultaat.	Ten	opzichte	van	het	op	
de	JAV	voorgestelde	begroting	is	er	een	klein	verschil.	

• Door	ontslag	TC,	 is	ook	de	functie	van	penningmeester	vacant:	SU	is	enige	kandidaat	en	unaniem	
verkozen	als	penningmeester.	

6. Beleidsplannen	

• Er	 werd	 een	 nieuwe	 aanvraag	 ingediend	 voor	 beleidsfocussen	 jeugdsport,	 SnowID	 en	 Kids	 &	
Parents.	

• Nieuwe	 doelstellingen	 en	 acties	 rond	 seksueel	 overschreidend	 gedrag	 zijn	 in	 de	 beleidsplannen	
opgenomen.	Er	komt	een	herinnering	aan	de	clubs	op	een	vertrouwenspersoon	op	te	nemen	(CC).	
Ook	bij	de	federatie	komt	er	een	vertrouwenspersoon.		

	

7. Commissies	en	werkgroepen	

• Zie	hierboven,	punt	2	rond	Freestyle	commissie	
	

• Marketing	en	sponsoring	commissie	
De	commissie	had	contact	met	Sporting	A,	BOIC	en	Aspen.	Er	wordt	vanuit	deze	partners	gewerkt	
aan	een	project	om	in	aanloop	en	tijdens	de	Olympische	Spelen,	Antwerpen	in	de	kijker	te	plaatsen.	
In	tegenstelling	tot	2014,	toen	Wintersport,	sport	van	het	jaar	was,	zijn	er	geen	Vlaamse	middelen	
meer	voor	(de	actie	werd	niet	meer	verlengd	door	Sport	Vlaanderen).	In	2014	ging	het	Sochi	Huis	
door	op	de	ijsbaan	van	Liedekerde,	in	2018	zou	de	nieuwe	sneeuwbaan	van	Antwerpen	een	ideaal	
kader	zijn.	Achter	de	sneeuwbaan	is	trouwens	een	ijsbaan	gelegen.	Stad	Antwerpen	werkt	ook	aan	
het	project	rond	het	Tokyo	House	voor	2020.	Verschillende	Belgische	favorieten	voor	de	OS	komen	
uit	de	provincie	Antwerpen	(Smits,	De	Buck,	Vandeweyer,	Vanreusel)	
Er	 zijn	 gesprekken	 gaande	 rond	het	 budget,	 er	 ligt	 nog	niks	 vast.	 Sneeuwsport	 Vlaanderen	heeft	
geen	eigen	middelen	ter	beschikking.		
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8. Varia	

• Commissies	 die	 hun	 verslagen	 online	 wensen	 te	 publiceren,	 sturen	 deze	 door	 naar	 CC	 voor	
publicatie	

• WVdB:	er	 is	nood	aan	een	vertrouwens-en	contactpersoon	voor	alpine	renners.	Waar	kunnen	ze	
terecht	met	hun	vragen,	grieven,	…	?	Alle	grote	federaties	hebben	een	atletencommissie.	Dit	kan	
een	 oplossing	 bieden.	 Een	 samenstelling	 met	 actieve	 senioren	 renners,	 ex	 renners	 van	
internationaal	niveau,	eventueel	aangevuld	met	coaches	en	ouders.	Te	lanceren	op	Vlaams	niveau	
met	eventuele	uitbreiding	op	nationaal	vlak.	
	
SVP:	De	club	moet	hier	ook	een	rol	in	spelen.	
	

• WVdB:	Er	is	nood	aan	een	medische	opvolging	van	onze	atleten.	Begint	bij	medische	vragenlijst	om	
awareness	te	creeën	en	statistieken	te	tekken.	WVdB	bezorgde	voorbeeld	hiervoor.		
	

• SVP:	Bij	de	FFBS	wordt	het	lidmaatschap	verschoven	van	1/07	tot	30/06,	zoals	de	FIS:	zou	eigenlijk	
logisch	zijn	om	bij	SVl	ook	te	doen.	

9. Datum	volgende	bijeenkomst		

• 23/10/2017	

• 18/12/2017	

• 05/03/2018	

• 07/05/2018	

• 25/06/2018	

• 27/08/2018	

• Algemene	vergadering:	19/03/2018	

10. To	Do’s	

LN:	

• Verzekeringen:	lidmaatschap	2018-2019	aanpassing	aanvragen	verzekering	
	


