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1.

Goedkeuring verslagen RvB dd. 24/10/2016 : (ADG)

Het verslag zal per mail worden goedgekeurd.
Verslagen zullen in de toekomst sneller doorgestuurd zodat ze per mail kunnen worden goedgekeurd en
gepubliceerd.
LS polst naar de opvolging van Peters taken: een aantal van de taken zullen noodgedwongen naar de
commissies, trainers verschuiven.
Eddy Brants heeft zich kandidatuur gesteld - tijdens gesprek met Lode Nolf - om een deel van de taken van
Peter Van Doren over te nemen (gezien jarenlange ervaring bij SkiWorld). Peter Van Doren heeft
aangegeven het seizoen af te werken op financiëel en deels op operationeel vlak.

2.

Update KBSF / FIS: (LN/TC)

Resultaten snowboard: WC in Milan en Monchengladbach: telksens 2 Belgen in de finale (De Buck en Smits)
Resultaten ski: Armand Marchant skiet historische prestatie in WC Val D’Isère, 18 de plaats op 18 jarige
leeftijd.
LN zal simulatie / voorstel van nieuwe verdeelsteutel van de FIS subsidies doorsturen.

3.

Update Sneeuwsport Vlaanderen: (LN, TC, DDJ)
3.1

Database ledenbeheer

Joeri en Wilfried Mees zullen de database voor ledenbeheer uitwerken. Budget 5000 €

4.

Financiën: (TC, DDJ)

De huidige stand van zaken is in lijn met de de voorspellingen. We stevenen af op ongeveer balans in
evenwicht.

5.

Beleidsplannen 2017-2020 : (TC, LN)

De beleidsplannen zijn definitief ingediend en gepubliceerd op onze site.
Op 31/10 moet alles ingediend worden. Op 23/11 volgde de eerste feedback met dossierbeheerder
Geertrui Schiltz. Alle gevraagde aanpassingen en aanvullingen werden ingediend.

6.

WeSki vzw (LN)

Vragen: waarom vermelding (art. 19) dat de werkelijke leden inzage hebben in de notulen ?
Oproep tot AV: 8 dagen termijn = rechtsgeldig ? (check: ja)
Er moeten 10 nieuwe leden doorgestuurd worden.
LN vraagt antwoorden op deze vragen op.
Statuten moeten vallen onder de vzw wetgeving (openbare orde) en openbaarheid van bestuur.
Goedkeuring op volgende RvB.
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7.

Werkgroep marketing / communicatie / branding: (LN, TC)

De werkgroep heeft na enkel maanden van hard werken een dossier klaar om Sneeuwsport Vlaanderen op
de markt te brengen. Er volgde ook een eerste vergadering in bijzijn van ADG. Roger Renders zal instaan
voor de ‘sales’.

8.

Varia

ADG : vraag tot bevestiging aan DVS over de functie van Jef De Clerck binnen de vzw Skiclub Zondal. Naar
de buitenwereld toe is het niet houdbaar om het verschil van beide rechtspersonen in de verf te zetten als
dezelfde persoon in beide organisaties in het (dagelijks) bestuur zetelt, laat staan om zich te distantiëren
van diens acties indien ze nefast zijn.
DVS: De Clerck maakt deel van dagelijks bestuur maar RvB van de vzw bestaat in totaal uit 8 personen. De
vzw heeft geen invloed op beslissingsname van de bvba.
LS: hoe staat het met de gesprekken tussen de skiclub Zondal, stad en Aspen ?
De club heeft nog niet beslist of het de dading van het stadsbestuur al dan niet zal ondertekenen.
LN: We werken aan een project met dryslope met bigair en airbag. Ideale locatie zou Sport Vlaanderen
domein in Genk zijn.
ADG: let op de omringende bomen (veel naalden)
ADG is sinds 1999 DSKO van de VTS. Met de nieuwe samenstelling zal LN het alpijns skiën overnemen.
CDG: vanuit het freestyle is het idee gekomen om een videocontest te lanceren. Vraag of alpine mee op de
kar wil springen.

9.

Datum volgende bijeenkomsten

13/02/2017 – 20/03/2017 (AV 19u30) – 08/05/2017 – 19/06/2017 - 21/08/2017
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