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1. Goedkeuring verslag RvB 25/06/2018 en 27/08/2018
Verslagen goedgekeurd.

2. Beleidsplan 2017-2020
2.1 Bilateraal overleg met Geertrui Schiltz (15 minuten)
Geertrui is de persoon die onze dossierbeheerder voor basiswerking is bij Sport Vlaanderen en die ons
pointers geeft om ons dossier te optimaliseren. We leren dat er voor iedere federatie een verdeelsleutel is
voor subsidies. Voor goed bestuur levert dit ons een €28.000 op. Voor onze leden krijgen wij geen extra
subsidies, deze gelden vanaf 10.000 leden. We mailen de verdeelsleutel door naar de RvB ter inzage.
Gezien het feit dat er een overgangsperiode voorzien wordt blijft onze huidige werking nog even houdbaar
voor SVL. Vanaf 2020 krijgen we het moeilijker om de budgetten voor basiswerking rond te krijgen.
Momenteel zijn we voor 69% afhankelijk van budgetten om de werking in stand te houden. Om dit te
overbruggen denken we vooral aan een uitbreiding van het aantal leden, uitbreiding van de opleidingen die
winstgevend zijn en externe bedragen vergaren uit sponsoring.
2.2 Klachtenprocedure – stand van zaken (5 minuten)
Hier is sinds vorig seizoen aan gewerkt. Volgende week is er een afspraak met onze advocaat om te kijken
hoe we deze procedure verder kunnen uitwerken. WDW stelt zich de vraag of deze procedure niet voor alle
sporten quasi idem dito is. Valt dergelijke procedure niet over te nemen?
2.3 Optimalisering werking raad van bestuur en team SVL (15 minuten)
KS licht een visie op onze werking toe. Kim stelt zich een aantal vragen. We vragen ons af welke input wij
hebben in de werking. “Welke meerwaarde creëert de RvB?” We ontdekken dat de band tussen bureau en
rvb te uiteenlopend is. We hebben nood aan een nieuwe symbiose. We denken na over een nieuwe
inkleding van de vergadering van de RvB, het aanhalen van de band met bureau/RvB en een volledige
doorstart van SVL.
We denken dat we nood hebben aan een externe persoon die ons hier verder in kan begeleiden. (zie
onderstaande punten)
2.4 Indoorverzekering SVL: financieel aspect en controle bij buitenlandse wedstrijden
(15 minuten)
We merken op dat er leden een indoorverzekering aan gaan om zo voordeel te doen bij andere activiteiten
zoals ingangsproeven etc. We bespreken in een volgende vergadering hoe we dit verder zullen aan pakken.
We sturen de prijssetting van de verschillende lidmaatschappen door ter inzage naar de RvB.
2.5 Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (15 minuten)
Uitgesteld naar volgende vergadering.

3. Financies tussenstand
3.1 Bespreking wedde personeelslid (10 minuten)
Uitgesteld naar volgende vergadering.
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3.2 Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring + Sportmatters (20 minuten)
Via SU en de verschillende gesprekken met TomorrowLand Winter zijn we in contact gekomen met
Sportmatters. Dit is een bedrijf dat met verschillende sporten aan het werk is en sponsorcontracten afsluit.
MB stelt zich de vraag of we ons op internationaal niveau kunnen laten samensmelten om op die manier
een grotere sponsoring los te weken?
KS pikt in en koppelt terug naar zijn betoog in 2.3: moeten we geen bureau aan spreken om ons te laten
begeleiden om ons te ondersteunen in de vraag naar “wat is onze visie, waar willen we heen” en vooral
waar kunnen we heen en welke partners kunnen we rond ons creëren.

4. Goed bestuur
Moeten we de visie van SVl herbekijken? Welke doelen willen we stellen om de federatie binnen dit en 5
jaar naar een hoger niveau te tillen?
We plannen een informeel kennismaking moment om de band tussen RvB/bureau aan te halen.
MB stuurt aan op het uitnodigen van een expert om een gesprek aan te gaan over hoe we SVL2.0 kunnen
uitwerken. We plannen een moment waarop de RvB en bureau nadenken over visie, sponsoring, bestuur
etc bediscussiëren. Nadien is er de noodzaak dit opnieuw te vertalen naar de verschillende commissies.
We beseffen dat dit een werk van lange adem zal zijn en de nodige voorbereiding (gesprek expert,
gesprekken bureau) noodzakelijk is. Een eerste voorbereiding is het sponsordossier van Marc Van Hoof en
Roger Reynders door te nemen om te kijken of dit nog een correcte afdruk vormt van onze visie en actuele
getallen bevat.
4.1 Statutenwijziging - goedkeuring eerste deel zoals vermeld op mail (20 minuten)
We krijgen bericht over een wijziging van statuten in 2019. We onderzoeken deze piste en behandelen dit
opnieuw in volgende RvB.

5. Activiteiten
5.1 Verslag Week van de Official 6-14/10/2018 (5 minuten)
We kijken terug op een geslaagde avond met de officials. Zonde dat niet iedereen aanwezig kan zijn. Links
en rechts zijn er tips gekomen over “de werking als vrijwilliger”. Deze tips zullen in een toekomstige
vergadering besproken worden.
5.2 Dryslope Genk – stand van zaken (15 minuten)

6. Team
6.1 Volmachten voor personeel SVL (15 minuten)
Uitgesteld naar volgende vergadering.
6.2 Team vergadering: frequentie elke maand: verslagen (10 minuten)
Besproken tezamen met punt 2.3
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6.3 Bespreking relatie / interactie RvB en team (15 minuten)
Besproken tezamen met punt 2.3

7. Gedachtenwissel / variapunten
We merken collectief op dat de vergaderingen in een ontspannen en constructieve sfeer plaats vinden.
Iedereen is gemotiveerd om zich te zetten achter een doorstart: Sneeuwsport Vlaanderen 2.0!
Volgende RvB: 17/12/2018 Huis van de Sport, Berchem 20h

To Do
Wat?

Wie?

Deadline?

Gedaan?

Opstellen prognose inkomsten
Sneeuwsport Vlaanderen
Klachtenprocedure

Delphine

Volgende RvB JA

Delphine

Volgende RvB JA

Info-vergadering Sneeuwsport
Vlaanderen 2.0
Sponsordossier Van Hoof Reynders verdelen
Prijssetting lidmaatschappen

Michael Bouas

26/11

Stijn Urkens

Volgende RvB JA

Christophe DG

Volgende RvB JA

JA
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