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De clubcommissie (CC) heeft tot doel de cluboverschrijdende werking te promoten en begeleiden 
alsmede een klankbord te zijn tussen de federatie, clubs en hun leden. In het afgelopen jaar zijn wij 
opnieuw 6 keer samengekomen. 
 
Momenteel zijn enkel de skiclubs aanwezig op deze vergaderingen, doch ik wil toch even 
benadrukken dat onze clubcommissie eigenlijk niet enkel bestaat voor de wedstrijdclubs in het 
skiën! Ook de recreatieve, de freestyle en de snowboardclub zijn welkom in de clubcommissie.   
 
Tussen de clubs ondervonden we, vooral bij de start van het seizoen, meestal een positieve sfeer. 
Nog steeds zijn er echter mensen die niet toekomstgericht kunnen kijken en steeds het verleden 
oprakelen, wat dan soms leidt tot hevige, en niet productieve discussies. 
 
De sport moet blijven primeren boven het eigenbelang en dat van de clubs, wat nog steeds voor 
sommigen moeilijk ligt. 
 
Wij blijven werken aan positieve vibes en acties! De clubs, hun leden en de clubwerking zijn de 
ideale tools om onze sport te promoten en we trachten dit te doen in een nauwe samenwerking 
met de federatie.  
 
De activiteiten en uitdagingen van de CC blijven dezelfde: 

• De CC stelt in samenwerking met de TAC de agenda samen van de Skicup van Vlaanderen 
en andere wedstrijden. Deze agenda wordt steeds tijdig vastgelegd. 

• Door de clubs wordt meer en meer samengewerkt om de wedstrijden tot een goed einde 
te brengen. 

• De CC probeert zoveel mogelijk renners te motiveren deel te nemen aan buitenlandse 
stages en wedstrijden. Geregeld kunnen renners van kleinere clubs mee trainen met de 
clubs die meer trainers en leden voorhanden hebben tijdens de wedstrijdweken in het 
buitenland. Trainingspistes en –slaloms  worden gedeeld door verschillende clubs, zodat 
niet alle clubs al hun materiaal dienen mee te nemen en zelf hun eigen slalom moeten 
zetten. 

• De CC is een platform van communicatie tussen de clubs, leden en federatie. Daarom 
geven wij feedback aan onze federatie zodat de website van de federatie steeds up-to date 
kan gehouden worden. 

• De CC bespreekt na afloop van elke wedstrijd het verloop en probeert telkens daar waar 
nodig bij te sturen opdat we lessen zouden trekken uit onze fouten. Dit met als doel 
professionele wedstrijden in een open sportieve geest te organiseren. 

• De CC motiveert de leden van de clubs om deel te nemen aan opleidingen voor 
poortrechters, trainers, TD enz die door de Technische Alpijnse Commissie worden 
ingericht. Ondertussen hebben we reeds een pool, waaruit voor elke wedstrijd genoeg 
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onafhankelijke officials kunnen aangesteld worden om een wedstrijd eerlijk en vlot te laten 
verlopen. 

• Clubs kunnen van elkaar leren! Niet alleen in de sfeer van die wedstrijden. Ook voor wat 
betreft jeugdwerking, recreatieve werking kunnen clubs hun ervaringen, know-how enz 
delen, zodat dankzij die samenwerking meer mensen hun sneeuwsport gaan beleven via de 
vlaamse sneeuwsportmogelijkheden.  

 
Realisaties : 
Tussen een aantal clubs is er reeds een mooie samenwerking. 
 
Dit jaar werden zowel tijdens de openingswedstrijden als tijdens de sluitingswedstrijden twee 
wedstrijden op dezelfde dag (uiteraard op dezelfde piste) georganiseerd. Hierdoor is tijdens de 
wedstrijdperiodes een extra vrij weekend. De evaluatie betreffende deze regeling zal worden 
gehuden tijdens de volgende clubcommissie. Ook in het buitenland is er reeds een mooie 
samenwerking bij sommige clubs. 
 
Momenteel loopt er een project in verband met de organisatie van scholenwedstrijden zodat we 
ook hier een potentieel van leden kunnen aanspreken. 
 
Toekomst : 
De beleidsfocussen van de federatie blijven zeer belangrijk.  Het is aan de clubs om samen of 
afzonderlijk evenementen en acties op te zetten om de skisport te promoten en laagdrempelig te 
maken.  Dit is geen gemakkelijke opdracht aangezien skiën op zich al geen goedkope en 
laagdrempelige sport is.  De federatie zal de clubs met raad en daad bijstaan daar waar mogelijk. 
Het is echter niet aan een federatie om de organisatie van deze acties te leiden. 
 
Vanuit de clubs rekenen we ook op ideeën en voorstellen om deze toekomstvisie waar te maken. 
We vragen de clubs en de leden om steeds de sneeuwsport te promoten en in de kijker te zetten.  
Op de website van de federatie is steeds plaats voor nieuwtjes en filmpjes betreffende de 
prestaties van de leden van de federatie, de evenementen van de clubs e.d.  Stuur regelmatig 
feedback naar de federatie zodat de website van de federatie steeds kan worden gevoed met 
nieuwe dingen die mensen aanzetten om geïnteresseerd te blijven in de sneeuwsport. 
 
Als voorzitter blijf ik er naar streven om een positieve sfeer tussen clubs en leden te behouden 
zodat de CC het optimale overlegplatform blijft en wordt om interclub-problemen te bespreken. 
   
Tot slot rest me enkel nog alle clubs en de aanwezige afgevaardigden te danken voor mijn 
herverkiezing als voorzitter en voor de samenwerking die we tot op heden hebben kunnen 
bereiken. 
 
 
Met sportieve groet,  
 
Martine Brants-Dom 
Voorzitster CC 


