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1. Goedkeuring verslag RvB dd. 28/08/2017 

Geen opmerkingen - goedgekeurd

2. Updates Sneeuwsport Vlaanderen 

• Dryslope Genk
Budget: ca. 1M€, definitieve toekenning volgt eind 2017  

• Aankoop mini-van 5 plaatsen licht vracht - topsport snowboard 
Goedgekeurd door Sport Vlaanderen op topsportbudget: 25 K€ 

• Korea House 
On hold: is in handen van Cravat Events in samenwerking met Sporting A, BOIC en 
Sport Vlaanderen.  

• World Cup Big Air 
Dossiers zijn lopende bij Stad Antwerpen (Fast Forward / Cravat) en Brussel 
(Sportizon). Timing: eind november eerste bevestiging, eind januari : kalender 
vastleggen  

• Ledenplatform  
Kinderziektes worden opgevolgd. Joeri Mees is enige aanspreekpunt - dit houdt risico’s 
in maar er zijn geen alternatieven. Budget huidig seizoen 5K€, 2018: +5K€ 

• Taakverdeling SVl. Team
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3. KBSF

• Uitslag verkiezingen
• Christophe Lemeire: Voorzitter
• Lode Nolf: Secretaris Generaal
• Martine Dom: Penningmeester 

Allen zijn unaniem verkozen.

• BEAST – opvolging 
• Operationeel (financiën / logistiek) : Raymond Persyn

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen 

Eindverantwoordelijkheden Gedeelde verantwoordelijkheden

Financiëel & 
Administratief 
Manager - DDJ

• Financieel beleid & boekhouding 
(basiswerking, beleidsfocussen, topsport) : 
budgetten & jaarrekeningen - monitoring

• Betalingen (uitvoering / opvolging), lonen 
(personeel, vrijwilligers, AOP, …), facturatie

• Rapportering RvB / JAV / Sport Vlaanderen 
(indienen via digitaal platform)

• Ledenadministratie & clubs - Telefoninsch 
onthaal / e-mail

• Verzekeringen - statistieken & aangiftes

Ledenplatform - Verzekeringen en 
facturatie
Budgetisering basis, beleidsfocussen, 
topsport

Communicatie-en 
recreatie Manager - 
CC

• Sportief beleid - basiswerking ski
• Clubondersteuning en -beleid
• Website content & development, nieuwsbrief, 

social media, …
• Evenementen: Skicup, Freestyle Tour, BK’s - 

coördinatie, staff, logistiek
• Beleidsfocus Jeugdsport: vergaderingen en 

criteria, communicatie en evaluatie

Sportief beleid - Basiswerking 
snowboard
Ledenplatform - integratie, links website, 
nieuwe ontwikkelingen
Budgetisering basis / beleidsfocussen
Sponsoring & marketing - basis

Opleidingsmanger - 
BDB

• Opleidingen : Workshops en bijscholingen, 
theorie & praktijk VTS 

• Opleidingsstramienen en cursustrajecten
• Cususteksten, visieteksten, presentaties, 

materiaal, …
• Aanspreekpunt: TO’s, ski / snowboardscholen, 

docenten
• Beleidsfocus Snow ID: coördinatie, 

implementatie & activatie bij partners

Ledenplatform - inschrijvingen & 
bijscholingen clubs
Budgetisering basis / beleidsfocussen
Sponsoring & marketing - opleidingen

Technisch 
Directeur Topsport 
- LN

• Topsportbeleid: programma’s & kalenders 
• Contact & coördinatie trainers, ouders, 

stakeholders
• (Inter)nationale contacten (Sport Vlaanderen, 

FIS, BOIC, KBSF …)
• Pers & PR, media
• Projecten op LT: infrastuctuur (dryslope, pistes), 

World Cup BA, Korea House, …

Budgetisering topsport 
Coordinatie Talentdetectie -> 
Ontwikkeling -> Prestatieprogramma 
snowboard met trainers
Opleidingen: VBSL / ISIA / SNMSF
Sponsoring & marketing - topsport

Jeugdtrainer - CB Beleidsfocus Kids & Parents Basiswerking snowboard (CC / LN)

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be
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• Boekhouding: Eddy Brants (5K€)
• Inschrijvingen: Elke Roels (1K€)

SVP: de dag dat de vrijwilligers binnen de commissies stoppen, zal de werking stilliggen als er 
niemand aangesteld wordt.
LN: als er geen vrijwilliger zich aanbieden, zal er iemand aangesteld moeten worden, tegen 
betaling op commissiebudget.

4. Financiën 

• SVl zal  normaliter BTW-plichtig worden vanaf 2018

• DDJ geeft overzicht. Vooral bij de beleidsfocussen moeten er nog kosten ingeboekt worden

• Op 04/12 is er een afspraak met de boekhouder : DDJ + MD

• BTW-audit is niet doorgegaan wegens te duur : 4000,00 €. MB dringt er op aan om toch 
een audit in 1 of andere vorm te presenteren tegen de volgende RvB

5. Beleidsplannen

• Bilateraal gesprek tussen dossierbeheerder Sport Vlaanderen met personeel basiswerking.
• Belangrijkste werkpunt is ‘goed bestuur’

6. Goed Bestuur - criteria

DDJ maakte een 1ste versie van het document "Goed Bestuur" doorgestuurd waarop SVP, SU en 
DVS gereageerd hebben. Onvoldoende tijd om dit document nog volledig te doorlopen
Bijkomende input volgt van SU, DVS en WVdB dit document verder bespreken en MD en CDG.

Er zal aan de JAV een statutenwijziging voorgelegd moeten worden om het verbinden tussen post 
van directeur functie van Secretaris Generaal te annuleren

7. Ethische werkgroep

DDJ werd als API aangeduid. Vervolg opstart werkgroep: 2018
8. Varia

• WVdB geeft uiteenzetting over beginleeftijd FIS wedstrijden alpine ski
• Discussie over JS commissie: dient deze uitvergroot te worden naar alle beleidsfocussen ? 

Thinktank voor alle projecten vanuit de clubs. SU: de commissies moeten allen werk 
maken van projecten om de clubs, de federatie en de federatie groter te maken.

• Discussie over portret/auteursrechten foto’s op Facebook tijdens events. SVl. heeft dit 
gespecificeerd bij “Bijkomende bepalingen” zie website > About Us > Statuten en 
Reglementen  
"Portretrecht: leden en deelnemers stemmen toe dat alle gemaakte beelden (foto's en 
video's) in het kader van een evenement van Sneeuwsport Vlaanderen, of met diens 
medewerking, zonder toestemming kunnen gebruikt worden voor promotionele, 
redactionele (pers) doeleinden. Zowel minderjarigen en meerderjarigen staan hun 
portretrecht af.”
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• 1ste FIS Entry League alpine ski in België. CL was aanwezig als KBSF & TAC voorzitter. 
MD kon zich niet vrijmaken.

• Kan er vertrouwenspersoon aangeduid worden voor topsporters (vroeger nam Peter Van 
Doren deze rol waar voor alpine ski). Mogelijkheden: actieve renners, oude renners, coach, 
ouder

• Er wordt beslist vanaf volgend seizoen: lidmaatschap SVl. laten overeenstemmen met dat 
van de FIS: 1/07 > 30/06. Transfertperiode moet dan aangepast worden (1/06 > 30/06) 
Motivering: eenvoud/logica en consequentie afstemming op FIS niveau

9. Data volgende bijeenkomsten

• 18/12/2017

• 05/03/2018

• 07/05/2018

• 25/06/2018

• 27/08/2018

• Algemene vergadering: 19/03/2018

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be

	Goedkeuring verslag RvB dd. 28/08/2017
	Updates Sneeuwsport Vlaanderen
	KBSF
	Financiën
	Beleidsplannen
	Goed Bestuur - criteria
	Ethische werkgroep
	Varia
	Data volgende bijeenkomsten

