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1.

Goedkeuring verslagen RvB dd. 28/06/2016 : (ADG)

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2.

Update KBSF / Fis Congres: (LN/TC)

De selectieprocedure(s) voor de winterOS moet(en) omschreven worden. De criteria door de federatie
opgemaakt moeten eind september bij BOIC ingediend worden voor alle disciplines.
SNB = internationale nationale criteria
SkiX = criteria opgesteld.
Alpine = er is wel al een opdeling in 5 niveau’s, maar deze zijn nog niet genoeg afgebakend/specifiek
genoeg. Wat ontbreekt: geen timing, wat met execo’s, …
Selectie gebeurt obv punten behaald in europa leagues, maar startplaatsen zijn daarin beperkt
waardoor niet iedereen gelijke kansen tot selectie heeft.

3.

Update Sneeuwsport Vlaanderen: (LN, TC, DDJ)

Niks specifiek. We behandelen dit in variapunten.

4.

Sneeuwsport Vlaanderen 6/9/16 14:03

Financiën: (TC, DDJ)

Opmerking [1]: -P.6: lidmaatschap ipv
lidmaatschapskaart
-P.8: Commissie autoafvaardiging Rvb,
werkgroep niet, wg kan door comm opgericht
worden, kan tijdelijk zijn voor een bepaalde
opdracht.
Jeugdsportcommissie zal in de toekomst
commissie FO moeten worden
-P.10: Stel club neemt ontslag , aangesloten
leden blijven tot het einde van het seizoen lid.
Van ontslagnemend aangesloten effectief lid.
Dienen ipv moeten
-P.12: geen prijzen vermelden want bij wijziging
moet je het overal in wijzigen.
heeft ipv geeft
-P.16: alle verslagen worden (volledig) vanaf nu
gepubliceerd cfr nieuw beleidsplan lettend op
aanstootgevende inhoud. Commissieverslagen
mogen gefilterd worden.
-P.17: het is vrijblijvend en niet dwingend. Blijft
ongewijzigd
oVerwijderen: laatste zin schrappen ivm clubs
kunnen
Regel in tuchtreglement met ivm slechtspraak
-P.21: voor AV = tijdsduur. Afvaardiging naar
NAKC moet met een gedragen concensus vanuit
de TAC is een foute ingessteldheid. Het is niet
Walen tegen Vlamingen. De drijfveer van de
NAKC moet wijzigen. Er zal met de Walen
hierover gepraat worden.
Aanvullignen voor de commissie is altijd
mogelijk.
-p.23: annuleren van de getroffen maatregelen
(boete)
-p.24 en zal altijd conform nieuwe decreten zijn.
Toevoegen zal steeds conform nieuwe decreten
zijn.
-P25: verslagen zullen gepubliceerd worden
-P26: Alles bij uitzondering weg
-P13: vademecum moet reglement
-Transfer moet naar transfer@

Op dag van vandaag zitten we er (momentopname) 30.000 € beter bij dan vorig jaar.
De financiën zijn tot op heden onder controle.
Naar de toekomst toe zal aan de inkomstenkant meer aandacht moeten besteed worden.

5.

Beleidsplannen 2017-2020 – voorstelling – criteria –feedback team – ideeën:

Inleiding: 4-jarenplan, deadline 31/10, er is geen vast opgelegd sjabloon meer
We hebben zelf een excelfile opgemaakt als opbouw voor het beleidsplan.
Wat zijn de volgende stappen?
- acties gaan omschrijven voor de komende 4 jaar,
- realitische planning opmaken
- budgetten samenstellen
Dit punt komt vanaf nu op elke RvB.

6.

Update huishoudelijk reglement: (LN)
-

7.

De gevraagde wijzigingen worden aangebracht. In het Word-document is bij de opmerkingen te
zien waar er wijzigingen zijn aangebracht

Update statuten SVl: (LN)

Werd niet behandeld.

8.

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

De werkgroep is opgericht en komt geregeld samen.
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9.

Mondelinge verslagen van commissievoorzitters

Geen mededelingen

10. Varia
10.1
Niet-sportend lid
Niet skiënd lid die bestuurder is, moeten aangesloten zijn bij SVl. Moet hiervoor een goedkoper tarief voor
aangemaakt worden?
è Clubs zijn verplicht minimaal 3 bestuurders conform de vzw wetgeving bij SVl aan te sluiten.
è Er dient geen speciaal tarief voor hen te worden voor zien
10.2
Gert Buts
Op de OC van as donderdag dient hij zijn ontslag in en zullen kandidaturen opgevraagd worden om Gert
Buts te vervangen binnen de OC.
10.3
Clubgesprekken
Positieve evolutie in communicatie en samenwerking met de clubs.

11. Datum volgende bijeenkomst
Voorstel:
24/10/2016 – 12/12/2016 – 13/02/2017 – 20/03/2017 (AV 19u30) – 08/05/2017 – 19/06/2017 21/08/2017
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