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1. Goedkeuring verslag RvB 17/12/2018
Verslag unaniem goedgekeurd. Vragen naar opvolging freestyle ski en clearfacts.

2. Beleid 2017-2020
2.1 Budgetten (5 minuten)
Het personeel heeft er een zeer drukke periode op zitten. Budgetten vragen nog een update van DKP.
Momenteel hebben we hier geen reëel zicht op.
2.2 Klachtenprocedure – stand van zaken (11 minuten)
Goed te keuren, kan op een volgende vergadering. Doch dient dit document nog een update te krijgen. Wie
zijn de personen die zetelen in deze commissie? We stellen deze vraag aan Lut Wille.
2.3 Alternatieven tov Odoo (22 minuten)
De RVB wil een werkgroep oprichten die duidelijk stelt welke systemen we digitaal willen hebben. Welke
data moeten we kunnen extraheren, hoe moet dit makkelijk ingegeven worden, wat is de simpelste gang
van zaken?
We stellen voor: Christophe Coppens, Simon Vandepitte, Serge Van Puyvelde en Willem De Wachter. We
beleggen een eerste vergadering waarin we stellen welke noodzaak we hebben aan data en verwerking. In
een 2 e vergadering nodigen we een expert uit van NskiV.
2.4 Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen (3 minuten)
We vragen aan het einde van dit seizoen een schadestatistiek op en spelen dit door naar andere
verzekeringsmakelaars.
Dit kunnen we terug opnemen bij een nieuwe onderhandelingsronde bij de verzekeringsmaatschappijen.
2.5 Aanpassing huishoudelijk reglement door verankering klachtenprocedure (10
minuten)
SVP stuur een update.
2.6 Indienden werkingsverslag (5 minuten)
Na veel bloed, zweet en tranen is dit afgerond. Bedankt aan het personeel voor de inzet.

3. Financiën
3.1 Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring (2 minuten)
Nog geen tijd gevonden om dit te verwerken.
3.2 Uitbesteding boekhouding: De Kleine Prins (5 minuten)
Werking verloopt nog niet volledig hoe het zou moeten. Er is nauw contact met DKP en op 13 mei volgt een
afspraak met MD, SU, Christophe Coppens en Robbe.
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3.3 Bespreking resultaat en resultaatverwerking (10 minuten)
We voorzien een winst van €138k. We kunnen hier een sociaal passief van oppakken maar dit kost
€500 aan berekening. De RvB keurt dit unaniem goed.
De RvB zou graag maandelijks een update krijgen over de grootboek rekeningen. We ontbreken de nodige
gegevens van SBB en vragen deze op. Gezien de grote winst vraagt CDG zich af of we geen budget kunnen
vrij maken voor extra visibiliteit van de federatie: beachflags, bannering, …

4. Goed bestuur
4.1 Aanwerving vervanging Delphine: aanstelling Robbe (20 minuten)
Robbe start 13 mei. We kijken er naar uit om hem te verwelkomen bij Sneeuwsport Vlaanderen.
4.2 Sport Vlaanderen, verslag bespreking Geertrui door Christophe Coppens (10
minuten)
C.Coppens heeft samen met Martine zijn uiterste best gedaan om alles rond te krijgen. Waarvoor dank en
proficiat!

5. Activiteiten
5.1 Verslag van de BK’s (25 minuten)
Goede condities. Soms mist maar schitterend weer. Organisatie was perfect. Feedback vanuit het publiek
over Val D’Isere is dat het duur is. Doch 20% korting op de skipas via een voucher. Lift passen voor FIS
wedstrijden gratis voor riders. Komende 2 jaar gaat het BK nog door in Val D’Isere. Val D’Isere faciliteert de
wedstrijden. Voor 4 personen werd een appartement voorzien.
Snowfest kende een prachtig eerste jaar. Na Snowjam in L2A vormt Laax nu de basis voor dit freestyle ski
en snowboard feest. Laax faciliteert €25k, in te zetten in het gebied voor o.a. logies en eten crew, lift voor
night ride, time keeping etc. Verder zijn er skipassen voor heel de crew, FIS dagpassen aan €20 en een
gratis dagpas voor alle riders. We zijn zeer te spreken over de samenwerking met onze vrienden van de
Nederlandse ski vereniging.

6. Team
6.1 Opvolging team vergadering (10 minuten)
Geen team vergaderingen wegens buitenlandse verplichten. We plannen in de nabije toekomst een
functioneringsgesprek met alle personeelsleden: woensdag of vrijdag eind mei/begin juni.
6.2 Opvolging SVL 2.0 – werkgroep (10 minuten)
Aanstaande vrijdag nieuwe bijeenkomst. Overzicht is geüpdatet sinds vorige vergadering RvB. Besproken
zijn: verhogen ledenaantal, aandacht voor opleiding, financieel plaatje (in de wetenschap dat de subsidies
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gaan dalen), werken aan de kwaliteit van de clubbesturen, behoefte analyse naar de clubs toe, promotie
van SVL.

7. Gedachtenwissel / variapunten
WDW: start to ski: via clubs of piste uitbaters. Is dit iets om uit te werken? Integreren in opendeurdag of
world snow day? Is al iets dat bestaande is. Misschien concreter in kaart brengen en communiceren?
WDW: filmpjes ter voorbereiding van het seizoen? Hoe kan ik me klaar maken voor de sneeuw, waar kan ik
terecht? Kan ook weer via clubs of digitaal.
WDW: skiën met school: “vrij skiën” want de trainers mochten “niet echt” les geven in het buitenland.
Kunnen we hier als SVL een oplossing voor bieden? In FR is dit geen sinecure. Wij hebben hier als federatie
weinig impact op…?
CL: herstructurering commissies in 2.0; moet nog ter sprake komen.
DVS: huis van de sport: momenteel huur t.e.m. november. Wat er na?
Volgende vergadering:
Maandag 27/05/2019 om 19u30 in het Huis van de sport te Berchem à JAV

Wat?

Wie?

Deadline?

Updaten document geschillencommissie

Lut Wille

Volgende RvB

Initiëren werkgroep: IT

Christophe

Volgende RvB

Schadestatistiek opvragen

Martine

Volgende RvB

In kaart brengen financiën ifv overschot

Martine

Volgende RvB

Inplannen functioneringsgesprekken personeel

Martine

asap

Document: vrijwilligers opvragen en rondsturen

Christophe

asap

Martine Dom

Martine Dom
Martine Dom (Dec 9, 2019)
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