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1.

Goedkeuring verslag RvB dd. 18/12/2018

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd
2.

Beleidsplan 2017-2020
2.1.

Beleidsplan – acties vorig jaar: eindevaluatie

Het excel overzicht van de doelstellingen en acties wordt overlopen.
Aan de hand van de kleuraanduiding is duidelijk hoe ver we staan met ons beleidsplan.
2.2.

Beleidsplan – acties huidig jaar: opmaak en plan van aanpak

Er werden weinig aanpassingen aan het beleidsplan gedaan.
Er werden 2 acties toegevoegd (roze).
- Actie 40010003
Technische stage
- Actie 50100004
Prestatieprogramma 4: Stef Van De Weyer
Een aantal acties werden geschrapt omdat ze niet langer meer voorkomen of waar niet verder meer aan
gewerkt zal worden.
∞ Het aangepaste beleidsplan wordt goedgekeurd en kan gebruikt worden voor 2018.
M: De acties weerspiegelen de volledige werking van SVl en o.b.v. de Excel file is een goeie opvolging
mogelijk.

3.

Financiën
3.1.

Resultaat van het boekjaar

De interne balans wordt samen met de leden overlopen. Winst van het boekjaar is 92.195.71 euro.
Uit het verleden stonden reeds 240.257.49 euro aan onbestemde resultaten van de afgelopen boekjaren.
O.b.v. taartdiagrammen worden de verdeling van Kosten en opbrengsten in kaart gebracht en
geanalyseerd.
Vragen:
 Hoe komt het dat de handelsdebiteuren zo groot zijn?
Op het eind van het jaar diende een afrekening te gebeuren van de prestatieprogramma’s topsport
die niet via subsidiering maar via financiering verlopen. Dit gaat uiteraard over grote bedragen.
Daarnaast zijn ook de facturen voor de cursussen die de 1e week van de Kerstvakantie
georganiseerd worden reeds afgerekend. Het gaat dus niet in grote mate over niet ontvangen
lidgelden van clubs.
 Hoe komt het dat de bezoldigingen op debet staan?
Op het einde van het jaar moest het sociaal secretariaat de som van de uitbetaalde onkostennota’s
van het personeel op de loonbrief vermelden. Zij hebben echter deze onkosten nogmaals uitbetaald
tegen de afspraken in. Het personeel heeft dus de ingediende onkostennota’s 2x betaald gekregen.
Ondertussen heeft het personeel het teveel betaalde bedrag terug gestort aan SVl of wordt het van
het loon van januari en februari afgehouden.
 Vervallen obligaties?
Dit is misschien een rare verwoording. Hier vallen de subsidies onder die wij aan Sport Vlaanderen
dienen terug te storten alsook te gestorte waarborgen van de clubs.
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 Hoe komt het dat we subsidies moeten terugstorten?
Voor de beleidsfocus innovatieve projecten werden voorschotten gestort (90% van de toegekende
subsidies). Helaas zijn er onvoldoende kosten gemaakt om het reeds gestorte bedrag te
verantwoorden. Hier is er dus voorzien om een klein stuk terug te storten.
Voor de basiswerking werden subsidies gestort o.b.v. het toegekende subsidiebedrag van 2015.
Van dit bedrag, met het loon van de TDT in mindering, werd 90% gestort met een positieve
correctiefactor.
De subsidies voor 2017 bestaan echter maar uit 75% subsidies 2015 en 25% volgens het nieuwe
decreet. Daar er op geen enkele manier een correct beeld kan gegeven of gevormd worden wat SVl
uit die nieuwe subsidies kan halen, is er enkel rekening gehouden met de vaststaande bedragen van
: 60 000 voor de verplichte VTE Master LO, Trainer A & 10000 voor de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst.
Op het einde van het jaar was er nog geld over op het budget van Sport Vlaanderen en hebben ze de
federaties nog een extra voorschot uitbetaald.
Hierdoor hebben wij veel te veel subsidies gekregen en is er een terugbetaling voorzien in 2017.

∞

Het niet bestemde resultaat + het positief resultaat van 2017 zullen deels gebruikt worden om 2
fondsen aan te leggen:
o Fonds voor een nieuwe website
o Sociaal passief (berekeningsdatum 31/12/2018)

M: Er werd in het verleden nog geen enkele voorziening getroffen om het personeel veilig te stellen.
Met de nieuwe manier van subsidiëren die voor SVl zeer ongunstig is, is dit een noodzakelijke
aanlegging en getuigd van goed bestuur.
3.2.

Begroting 2018

De begroting werd voorgelegd. Er is nog een wijziging in het sponsorbedrag van 11.000 euro naar 5.500
euro.
∞ Deze begroting is ok om ter goedkeuring voor te leggen aan de AV.
3.3.

BTW

Sinds 1/1/2018 is SVl Btw-plichtig. Er zal gewerkt worden met het algemeen verhoudingsgetal om de
aftrekbare BTW te berekenen.
De 1e aangifte dient ingediend te worden voor 20/4/2018.

4.

Goed bestuur
4.1.

Functieprofielen

De leden kregen vooraf een voorstel tot functieprofielen toegestuurd.
∞ Mits toevoeging bij het gewenste profiel van “bestuurservaring in het algemeen” gaat de RvB
akkoord met deze profielen. Deze zullen gebruikt worden om vacatures voor bestuursleden in de
toekomst op te stellen.
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M: Het geeft een overzicht van welke competenties we zoeken en laat ook nog ruimte zodat iedereen
die met SVl begaan is zich kan kandidaat stellen.

5.

Activiteiten
5.1.

Organisatie BK’s

a) BK Freeride: 11-13 maart - Nendaz – World Qualifier wedstrijd.
Aangezien het nu een WQ-wedstrijd is de kostprijs voor de deelnemers hoger, dient de organisatie
op een hoger niveau (kwalitatief) te gebeuren.
Deze wedstrijd wordt door een externe partner georganiseerd en wij noch KBSF geven tot op
heden support aan deze organisatie. De deelnemers zijn wel verplicht om een lidmaatschap bij SVl
af te sluiten om te mogen deelnemen. Aan de NFSC werd financiële steun gevraagd.
Lode antwoorde hier nog op dat dit niet mogelijk blijkt te zijn. De budgetten liggen reeds vast.
Niemand binnen de huidige RvB weet hoe de NFSC is samengesteld. Christophe DG & Stijn volgen
dit op.
∞ SVl zal voorlopig eenmalig de organisatie steun verlenen van 250 euro in de vorm van
kilometervergoeding van de organisatie.
M: Dergelijke organisatie moeten zeker en vast geholpen worden, maar het is meer de taak
van de NFSC om dit te doen dan SVl. Het is per slot van rekening een BK
b) BK Alpijns Skiën, BK miniemen SkiXX: Skiclub Snow Valley – Val Thorens.
- 1e week Pasen: FIS wedstrijden
- 2e week passen: miniemenwedstrijden
De organisatie door Skiclub Snow Valley is echter onder voorbehoud. Er werd een klacht ingediend
door Skiclub Casa Blanca die de toewijzing van dit BK aanvecht.
c) BK Snowboard, Freestyle Ski: Snowjam/Snowblend – 2e week paasvakantie – L2A
De samenwerking met NSkiV en Sundio is uitdagend maar creëert veel nieuwe mogelijkheden.
Belangrijke pluspunten zijn de vooruitzichten om een groter deelnemersveld te hebben bij de
competities en een aantal disciplines (bv. halfpipe) opnieuw te kunnen programmeren.
d) Winterclosing: 26/5/2018 – Snow Valley Peer
- Prijsuitreiking
- Team Battle Freestyle
- Workshop & toelatingsproef

5.2.

Opleidingen

a) Bijscholing gediplomeerden: 28/4-1/5/2018 – Val Thorens
- Kostprijs 180 euro lessen + 280 euro voor verblijf HP en Skipas
- Voor alle gediplomeerde trainers in de clubs
b) Bijscholing docenten: 10-13/5/2018 – Hintertux
- Gesloten bijscholing voor alle docenten van SVL
c) Indoor Initiator cursus: 9-13/07/2018 – Aspen
www.sneeuwsportvlaanderen.be - +32 3 286 07 85 - info@sneeuwsport.vlaanderen
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-

6.

Kostprijs: 250 euro cursusgeld + 235 euro piste toegang met lunch (niet op zaterdag,
examendag)
Voor iedereen die op een toelatingsproef een A-score haalde
Voor wedstrijdrenners met maximaal 150 KBSF punten

Voorbereiding AV
6.1.

Bestuurswissel

De mandaten van Serge en van Wouter vervallen.
De code Muyters vereist dat nieuwe/vacante bestuur posities van heden ingevuld worden o.b.v. de
vooropgestelde functieprofielen en o.b.v. een vacature.
∞ Samen met de uitnodiging voor de AV zal een vacature meegestuurd worden opgemaakt o.b.v. de
hierboven goedgekeurde functieprofielen.
6.2.

Statutenwijziging

Dit item werd niet behandeld. De leden hebben een 1e voorstel per mail ontvangen samen met de
uitnodiging voor deze vergadering. De leden werken hier verder aan en sturen suggesties/vragen door naar
het secretariaat.
6.3.

Actieve Leden

Op de komende AV zullen er maximaal 34 stemmen uitgebracht worden. De lijst met actieve leden wordt
met de uitnodiging voor de AV meegestuurd.
6.4.

Dagorde

Het punt van de statutenwijzing wordt van de agenda geschrapt.

7.

Toetreding nieuwe clubs
7.1.

No Limit

No Limit vzw is de mindervaliden afdeling van de koepel Aspen. De statuten, motivatie en ledenlijst werden
ter goedkeuring voorgelegd.
∞ No Limit wordt erkend als nieuwe club
7.2.

Sport Team Belgium

Sport Team Belgium is een club van gediplomeerde trainers/lesgever die binnen de touroperator
Snowmania actief zijn.
 DVS: De naam is zeer ongelukkig. We dienen volgens de statuten de niet-erkenning niet te motiveren.
Wij kunnen hen niet weigeren o.b.v. van hun naam. Wij kunnen hen ook niet verplichten hun naam
te wijzigen. We kunnen enkel bij hun bevestiging van erkenning mee te geven dat de naam wat
ongelukkig gekozen is.
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∞

8.

Sport Team Belgium wordt erkend als nieuwe club. In de bevestigingsmail wordt aangegeven dat SVl
de naam ongelukkig gekozen vindt.

Gedachtenwisseling / variapunten
8.1.

GDPR – Bijscholing

Op 20/02/2018 werd op uitdrukkelijke vraag van de clubcommissie een bijscholing GDPR georganiseerd
specifiek voor de clubs van SVl. Helaas hebben hier ondanks de grote vraag op de CC slechts 5 leden voor
ingeschreven. De bijscholing werd dan ook geannuleerd met de bijhorende annulatiekosten.
Er stond op 28/5/2018 een 2e gevraagde bijscholing op het programma rond Seksuele integriteit.
Daar de opkomst voor een zeer belangrijk thema als GDPR minimaal was, is er dan ok beslist om de
bijscholing in mei te annuleren zodat we ook hier geen extra kosten aan zouden hebben.
8.2.

Aanspreekpersoon integriteit (API)

Lode heeft als verantwoordelijke Medisch en Ethisch sporten destijds Delphine aangesteld als API.
Tijdens het doorstartmoment op 19/02/2018 bleek dat er meer verwacht wordt van een API dan gewoon
ter beschikking te staan indien er integriteitsvragen/problemen zich voortdoen.
Daar het takenpakket van Delphine vol zit, kan zij hiervoor echter geen tijd voor vrijmaken.
Dit werd deze middag tijdens het teamoverleg aangekaart, maar ook niemand vanop het secretariaat kan
zich hiervoor engageren.
Er werd reeds nagevraagd of een API gedeeld mag worden met federaties, en dit is een mogelijkheid.
Mochten er binnen de RvB kennissen zijn die hiervoor geschikt zijn en zich hiervoor willen inzetten, mag dit
zeker gemeld worden
➔ Er is voorlopig niemand die we naar voor kunnen schuiven.

8.3.

Dryslope Genk

Op maandag 19 februari werd een opstart vergadering gehouden met Sport Vlaanderen (zowel de afdeling
infrastructuur en logistiek, als het het sportcentrum in Genk zelf) en Mapix (Ingenieursbureau). Sport
Vlaanderen geeft aan de dryslope te zien als een high profile topsport accommodatie die klaar moet zijn
tegen het einde van 2018. Sport Vlaanderen vraagt wel een duidelijk engagement van Sneeuwsport
Vlaanderen, al spreekt men zich niet meer uit over in welke vorm dat engagement dan moet komen. Dit
engagement zal wellicht terug op de tafel komen als het gaat over de exploitatie van de piste.
Er werd overeengekomen om een projectplanning op te stellen waar zowel de bouw als de uitwerking van
de exploitatie in wordt opgenomen. De eerste stappen zijn de vergunningen van de provincie Limburg en
de stag Genk verkrijgen.
Vrijdag 23 februari volgt een eerste vergadering betreffende de exploitatie van de dryslope.

8.4.

Olympische Spelen

Snowboard:
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Resultaten:
• Seppe Smits: SS: 10e plaats, BA 15e (out)
• Stef Vandeweyer: SS 17e (out), BA 14e (out)
• Sebbe De Buck: SS 12e (out), BA 18e (out)
Als klein niet-Alpenland zijn wij trots om 3 snowboarders aan de start te hebben gehad in de OWG van
Peongchang 2018.
Seppe behaalde zijn doelstelling om in de finale van de slopestyle te staan. In die finale behaalde hij een
verdienstelijke 10e plek in moeilijke wedstrijdomstandigheden. Door een opspelende knieblessure kon hij
zijn kansen in de BA niet te volle uitspelen en haalde hij de finale niet.
Sebbe De Buck slaagde er niet in om de finales te halen bij de SS of de BA.
Voor Stef Vandeweyer was het eerste doel om de spelen te halen. Hij kon belangrijke ervaring opdoen met
het oog op de toekomst.
Een verdere evaluatie van de prestatie van onze boarders zal gebeuren binnen de topsportcommissie en
met het BOIC en Sport Vlaanderen.
Er werd in de loop van de OWG uitgebreid gecommuniceerd over de prestaties van de Belgen via de
website, facebook ,…
Ski:
Onze skiërs behaalden wisselende resultaten. Sam Maes zette een mooi resultaat neer op de reuzenslalom
(32e plaats). Kim Vanreusel liet zich opmerken door de vele competities waar ze aan deel nam. De RVB
betreurt haar val en de ernstige blessure die ze opliep. Wij wensen haar een voorspoedig herstel!
De AKC wordt aangespoord de OS aan te grijpen om ook hun skiërs op een mooie manier in de picture te
zetten. De OS zijn zo overschrijdend dat ze ook op Vlaams niveau moeten aangegrepen worden om meer
verbinding te vinden tussen de clubs.
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