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2 Goedkeuring verslag RvB 07/10/2019 
➢ Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3 Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 
3.1 Stand van zaken – Presentatie 

➢ SU en CC geven in bijzijn van RF een presentatie (zie bijlage) over de stand van zaken 

➢ De Raad van Bestuur geeft unaniem en zonder opmerkingen zijn akkoord om op de ingeslagen weg 

verder te gaa, 

➢ De Raad van Bestuur Is tevens akkoord met de aangegeven prioriteiten. 

➢ De bedoeling is om voor iedere prioriteit een verantwoordelijke aan te duiden. 

➢ Rudi Francken merkt op dat er een aantal valkuilen zijn 

o Wie is er in de lead van het project ? 

o Pas op met prioriteiten. Deze zorgen er voor dat bepaalde zaken naar achter worden gezet. 

4 Beleid 2017-2020 
4.1 Budgetten 

➢ Martine heeft de stand van zaken van de resultatenrekening kalenderjaar 2019 bekeken 

➢ Dit blijft een moeilijk verhaal omdat er nog zeer veel boekingen ontbreken waardoor er nu een 

compleet vertekend resultaat is 

o De prestatieprogramma’s van TS Snowboard moeten begin januari 2020 binnen zijn 

➢ Martine hoopt tegen einde januari/begin februari 2020 een definitief financieel resultaat te kennen 

➢ De samenwerking met De Kleine Prins verloopt veel beter en onze dossierbeheerder daar stuurt 

het secretariaat veel beter aan. Door de komst van RDT is er ook meer ruimte gekomen om de 

boekingen correct in te brengen. 

4.2 Dossier indienen subsidiëringsaanvraag 2020 
➢ De subsidiëringsaanvraag werd einde augustus ingediend 

➢ Onze dossierbeheerder van Sport Vlaanderen (Geertrui) is afgelopen week langs geweest en heeft 

een aantal opmerkingen geformuleerd 

➢ RDT presenteert een Excel-formulier met deze opmerkingen  

➢ RDT en CC verwerken de opmerkingen en stellen actiepunten op 

➢ 1 van de actiepunten : de verslagen van de commissies en RvB moeten tekstueel “unaniem en 

zonder opmerkingen” worden goedgekeurd. In dit verslag wordt hier al rekening mee gehouden 

4.2.1 Zelfevaluatie door de Raad van Bestuur 
➢ RDT heeft een zelfevaluatieformulier naar alle leden van de RvB gestuurd. Dit werd door alle leden 

van de RvB ingevuld. 

➢ RDT presenteert de geconsolideerde resultaten 

➢ Actiepunt RDT : resultaat mailen naar RvB 

➢ Actiepunt MD : ondertekenen voor dossier Sport Vlaanderen 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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4.3 Klachtenprocedure / Geschillencommissie stand van zaken  
➢ Lut Wille heeft een klachtenprocedure voorgesteld 

➢ De opmerkingen vanuit de RvB werden doorgestuurd naar Lut 

➢ We wachten op feedback van Lut 

4.4 Ledenbeheerplatform : change van Odoo naar Twizzit 
4.4.1 Stand van zaken 

➢ WeSki en Skiclub Snow Valley maken al gebruik van het ledenbeheerplatform Twizzit 

➢ CC zit ook in de Shared Services werkgroep van Sport Vlaanderen. Via deze weg heeft CC vernomen 

dat Twizzit nog wel wat bugs heeft. Philippe De Vos (Twizzit) heeft aangegeven dat hij zich hiervan 

bewust is en dat hieraan wordt gewerkt. 

➢ CC en RDT hebben terug een bijeenkomst met Philippe De Vos gehad omdat ze nog een aantal 

vragen en bezorgdheden hadden 

➢ Philippe De Vos had een presentatie voorbereid die door CC wordt getoond 

➢ CC geeft aan dat maatwerk voor verwerking van de Skicup-wedstrijden, opvolging renners- en 

clubstand Skicup-punten, opvolging PVK-punten maar bij uitbreiding ook verwerking van KBSF-

wedstrijden en KBSF-punten perfect mogelijk is 

o Dit is dan tegen betaling 

o CC stelt voor om de ontwikkelingskost hiervoor dan op Sneeuwsport Vlaanderen te nemen 

o Hierover nemen we later een beslissing 

➢ We beslissen unaniem en zonder opmerkingen 

o om af te stappen van Odoo en in zee te gaan met Twizzit voor het ledenbeheerplatform 

o dat we alle clubs gaan verplichten om Twizzit te gebruiken 

4.4.2 Twizzit in 4-lagen structuur (leden > clubs > SVL > KBSF) 
➢ Op dit ogenblik is ons doel om Twizzit in een 3-lagenstructuur te implementeren 

1. Clubleden 

2. Clubs 

3. Sneeuwsport Vlaanderen 

➢ CC en RDT hebben in hun gesprek met Phillipe De Vos van Twizzit reeds de mogelijkheid besproken 

om nog 1 niveau hoger toe te voegen en dit is perfect mogelijk 

➢ We vragen onze afgevaardigden in de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Ski Federatie 

om het voorstel op tafel te leggen om in een 4-lagen structuur te gaan werken 

1. Clubleden van alle liga’s 

2. Clubs van alle liga’s 

3. Liga’s (Sneeuwsport Vlaanderen + FFBS) 

4. Koninklijke Belgische Ski Federatie 
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4.4.3 Kostprijs Twizzit 
➢ Er moet in de toekomst nog bepaald worden in welke kostenstructuur Twizzit aan de clubs en hun 

clubleden gaat aangeboden worden 

1. De leden betalen aan de clubs, de clubs aan Twizzit en Sneeuwsport Vlaanderen en/of KBSF 

betalen ook aan Twizzit  

• Het is niet duidelijk of SVL nog per lid moet betalen als de clubs al betaald hebben 

2. SVL wordt reseller en positioneert zich tussen de clubs en Twizzit 

➢ Dit hangt ook van de beslissing van de KBSF 

➢ Indien we enkel met de 2000 leden van Sneeuwsport Vlaanderen aansluiten, krijgen we 

waarschijnlijk een minder goed tarief dan dat we aansluiten met alle 3000 leden onder de KBSF 

(2000 x SVL + 1000 x FFBS) 

➢ Wordt vervolgd. 

4.4.4 Onderhoud en changes Odoo 
➢ We beslissen unaniem en zonder opmerkingen  

1. dat er geen grote changes meer aan Odoo mogen worden aangebracht 

2. Operationeel alles wel moet blijven draaien, waarvoor Joeri nog wel mag geconsulteerd 

worden 

➢ CC heeft de mogelijke overgang van Odoo naar Twizzit voor het ledenbeheerplatform met Joeri 

gesproken en CC heeft het gevoel dat Joeri zelf opgelucht zou zijn dat hij heel het 

ledenbeheerplatform niet meer zou moeten onderhouden 

4.5 Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen 
➢ De polis werd verlengd 

o MD heeft niets ondertekend 

o Vermoedelijk stilzwijgend verlengd 

➢ Polis 

 

➢ MB contacteert Galant om een alternatief voor Arena te vinden met volgende polissen in het 

achterhoofd : 

o Basic Safe Snow + Snow Omnium 

o Rechtsbijstandverzekering 

o BA Clubs 

4.6 Aanpassing huishoudelijk reglement  
➢ SVP moet de opmerkingen van SU nog bekijken 

➢ DVS heeft medio september nog opmerkingen toegevoegd aan de versie op Dropbox 

➢ SVP vraagt om alle wijzigingen naar hem door te geven, in plaats van zelf wijzigingen op Dropbox 

aan te brengen, om te vermijden dat er verschillende parallelle versies een eigen leven gaan leden 

waardoor niemand nog weet wat er waar werd aangepast. Serge zorgt dan voor het versiebeheer. 

➢ TO DO : Serge 

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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4.6.1 Toevoegen van de klachtenprocedure / geschillencommissie 
➢ Hiervoor wachten we op een definitieve versie 

4.7 Topsport Ski 
➢ Op basis van opmerkingen van Filip Verherstraeten heeft SU het document nog aangepast waarbij 

nog een aantal vragen en opmerkingen bleven staan 

➢ MB en SVP hebben deze versie verder gefinetuned en de vragen en opmerkingen van SU hierin 

verwerkt 

➢ Deze versie werd naar SU gemaild. 

➢ SU en MB zetten terug een meeting op met Sport Vlaanderen om deze versie te bespreken 

4.8 Topsport Snowboard: Intensive Rookie Program (IRP) 
➢ Er werd een IRP uitgeschreven en een vacature uitgeschreven waarop 8 kandidaten zijn afgekomen 

➢ Er zal met 4 kandidaten een gesprek worden gevoerd 

➢ Er werd een bijkomende subsidie ontvangen voor een busje 

o Hiervoor werd contact opgenomen met Volkswagen D’Ieteren voor de aankoop 

o Via de aankoopdienst werd ook contact opgenomen met de marketingafdeling om te kijken 

welke mogelijkheden er zijn voor sponsoring van meerdere busjes. De bestaande busjes 

van Sneeuwsport Vlaanderen die aan het BEAST worden verhuurd, zijn namelijk al enkele 

jaren oud 

4.9 Commissieverslagen  
➢ CDG heeft de beschikbare verslagen doorgestuurd en op Dropbox geplaatst 

➢ MB meldt dat hij in het verslag van de Team-meeting van 14/10/2019 heeft gelezen dat de 

voorkeur van het Team voor de Winter Closing uitgaat naar : 

o Ice Mountain  

o Jaarlijks wisselen van de locatie 

➢ MB merkt op dat de datum van Ice Mountain dan wel moet gewijzigd worden. Zij staan nu 

ingepland op ZA 25/04 en zouden hun wedstrijd dan moeten verplaatsen naar ZA 30/05 of ZO 

31/05 

➢ MD verwijst hiervoor naar de dagorde punt 7.1. Zie verder. 

4.9.1 Nieuwe voorzitter TAC = Chris Masset na ontslag Christophe Lemeire 
➢ Christophe Lemeire heeft z’n ontslag ingediend als voorzitter van de TAC 

➢ In zijn plaats wordt Chris Masset, na overleg met Lucas Van Den Bogaert die initieel binnen de TAC 

aangeduid was, voor de resterende duur van het mandaat van uit de TAC naar de Raad van Bestuur 

afgevaardigd 

➢ In het kader van Goed Bestuur verwelkomen we een extra vrouw met zeer veel competenties en 

kennis in onze Raad van Bestuur 

➢ De Raad van Bestuur gaat zonder opmerkingen unaniem akkoord met de benoeming van Chris 

Masset als lid van de RvB 

➢ TO DO MD : ter goedkeuring voorleggen op de volgende JALV 
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4.9.2 Herverkiezing voorzitter CC = Martine Dom 
➢ Het mandaat van Martine Dom binnen de CC was verlopen 

➢ Er werd binnen de schoot van de CC een verkiezing voor een nieuwe voorzitter gehouden 

➢ Martine Dom werd met een ruime meerderheid verkozen 

➢ TO DO MD : ter goedkeuring voorleggen op de volgende JALV 

4.9.3 Werking Clubcommissie na een geval van zeer zware verbale agressie  
➢ Na een zoveelste zeer zwaar geval van verbale agressie van één van de afgevaardigden van Skiclub 

Casablanca ten aanzien van RvB en NAKC-leden SVP en CM heeft een deel van de aanwezige clubs 

de vergadering verlaten en heeft voorzitter MD op dat ogenblik per direct de vergadering 

beëindigd 

➢ We geven opdracht aan de voorzitters van alle commissies om bij de uitnodiging van hun volgende 

commissie de volgende zaken toe te voegen en deze als 1e punt op de agenda te bespreken 

o Missie, visie en waarden 

o Uittreksel uit de gedragscode m.b.t. het gedrag van commissieleden 

➢ TO DO SU  bovenstaande gegevens naar leden RvB mailen  

4.10 Opleidingen: onderhandelingen VTS – SVL – BSFI/BSFE 
➢ Toelichting SU 

o In het verleden werd er op verschillende momentenal met alle partijen samengezeten; 

echter telkens zonder veel resultaat. 

o Ongeveer een jaar geleden lanceerde Hans Ponnet het overleg op vraag van BFSI terug 

opnieuw. In een poging snel tot resultaat te komen werd er een 2e overlegmoment 

omgeturnd tot een beslissingsmoment met een heel aantal zaken waarin de 

Opleidingscommissie van Sneeuwsport Vlaanderen zich niet kon vinden (o.a. inschalingen). 

Daarop sprong het overleg af. 

o Vanuit Sport Vlaanderen hebben we enkele weken geleden terug een brief ontvangen van 

Hans Ponnet waarin druk wordt uitgeoefend om de gesprekken in de richting van 1  

opleidingsplatform terug op te nemen. (VTS + BVSI) 

➢ KS en SU krijgen unaniem en zonder opmerkingen een mandaat om de onderhandelingen, samen 

met Lode Nolf en Bart De Bie, verder te voeren met BSFI/BSFE en met Hans Ponnet 

5 Financiën 
5.1 Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring  

➢ Er ontbreken nog een hele hoop actieve contracten 

➢ Martine en het team vonden het voorlopig te veel werk om deze allemaal in te scannen 

➢ We beslissen unaniem en zonder opmerkingen dat 

o alle actieve contracten toch moeten gescand en op de Dropbox geplaatst worden 

o het team een Excel-overzicht moet maken met alle actieve contracten: Naam leverancier, 

Startdatum, Einddatum, Looptijd, Stilzwijgende verlenging (Ja/Nee), Opzegtermijn, 

Kostprijs per jaar 

➢ TO DO MD : team hierover informeren en opvolgen dat dit tegen de volgende RvB in orde is 

o Inscannen contracten  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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o Excel-overzicht opstellen 
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5.2 Stand van zaken namesponsoring “Dynastar Skicup van Vlaanderen” 
➢ Ondanks het feit dat de Skicup van Vlaanderen vorig seizoen onverkort bij veel clubs werd 

geafficheerd als zijnde de Dynastar Skicup van Vlaanderen heeft de invoerder van Dynastar (Jo 

Lens) hier vorig seizoen niet voor betaald 

➢ RDT en CC hebben Jo Lens gecontacteerd en hij "zou” terug betaald hebben of nog gaan betalen 

➢ TO DO MD : 

➢ Nakijken of de importeur inderdaad betaald heeft/gaat betalen 

➢ Nakijken of dit met een contract is of dat er op basis van een sponsorfactuur van 

Sneeuwsport Vlaanderen wordt betaald 

➢ Aan de RvB melden hoeveel hij voor deze namesponsoring betaalt 

➢ Dit mee laten opnemen in het Excel-overzicht met de actieve contracten (alhoewel er 

mogelijk geen contract is), maar dan niet als uitgaven maar als recurrente inkomsten) 

6 Goed bestuur 
6.1 Afvaardiging van SVL naar KBSF 

➢ We vragen het secretariaat om een overzicht te maken van alle mandaten en looptijden binnen de 

verschillende commissies. Dit overzicht staat nu enkel online. 

➢ TO MD : lijst laten opstellen door team 

6.2 Communicatie team – DB - RVB 
➢ Dit werd opgelost door de Teamvergaderingen en de verslagen daarvan die naar de RvB worden 

gestuurd 

➢ MD en CDG vergaderen 2-wekelijks met het team 

7 Activiteiten 
7.1 Bespreking van de Winter Closing 

➢ Tijdens de aanvang van dit agendapunt op de RvB komt onderstaande mail toe gericht aan de 

Clubcommissie en de TAC en NIET aan de leden van Raad van Bestuur 

Van: Christophe Coppens (Sneeuwsport Vlaanderen) <coppens@sneeuwsport.vlaanderen>  

Verzonden: maandag 2 december 2019 22:54 

Aan: Serge Van Puyvelde <serge@snowvalley-racingteam.be>; Clubcommissie 

<cc@sneeuwsport.vlaanderen> 

CC: Technische Alpijnse Commissie <tac@sneeuwsport.vlaanderen> 

Onderwerp: Re: Voorlopige kalender kunstpistewedstrijden terugronde 2019-2020 

Beste allen,  

 

Vandaag heb ik meer uitsluitsel gekregen over de mogelijkheid tot organisatie van de Winter 

Closing.  

En hierbij vraagt Yeti om haar wedstrijd in de terugronde op 1 mei te verplaatsen naar zaterdag 

30 mei. Zodoende dat dit seizoen Yeti skibaan de host zal zijn van de afsluitwedstrijd en viering 
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van eindranking van het Skicup seizoen.  

 

Hierin zetten we de stap om elk jaar deze seizoensafsluiter te kunnen laten doorgaan op een 

andere locatie, in samenwerking met een andere host.  

De volgende dagen wordt de verdere uitwerking van de Winter Closing opgemaakt, zodat we 

mikken op het uitsturen van de uitnodiging van de Winter Closing aan het begin van de 

terugronde.  

Maw; 1 mei wordt terug vrijgemaakt voor mogelijks We Ski! of Casablanca. 

 

➢ We stellen vast dat we hier als RvB niet vooraf over werden geïnformeerd en we vragen ons af wie 

deze beslissing genomen heeft 

➢ MD meldt dat zij al lachend op de Clubcommissie, waar CC ook aanwezig was, heeft gezegd dat de 

organisatie van de Winter Closing op Yeti een goede grap zou zijn. Mogelijk heeft CC dit 

geïnterpreteerd als zijnde een opdracht om dit zo te organiseren. 

➢ Aanvullend hierop meldt Martine dat het Team z’n voorkeur er ook naar uitgaat dat zij de locaties 

nog kiezen 

o Dit houdt in dat het Team vindt dat wij als RvB hier geen beslissing meer in mogen nemen 

o SVP merkt op dat dit toch wel strategische beslissingen zijn die door de RvB moeten 

genomen worden 

▪ Raad van Bestuur = Tactische en Strategische beslissingen 

▪ Team = Operationele uitvoering 

➢ Eens te meer stellen we een compleet gebrek aan transparantie in de communicatie naar de RvB 

vast en meer nog dat iemand van het Team compleet voorbijgaat aan de beslissingsstructuur 

binnen de RvB en dit ondanks voorgaande paragrafen 4.9 en 6.2 

➢ Dit topic was in bespreking toen we de vergaderzaal moesten verlaten waardoor er geen besluiten 

werden genomen. 

7.2 Rail’NSnow ( … minuten) 
➢ Omwille van tijdsgebrek werd dit agendapunt niet behandeld op de RvB van 02/12/2019 

8 Team 
8.1 Opvolging team vergadering 

➢ Omwille van tijdsgebrek werd dit agendapunt niet behandeld op de RvB van 02/12/2019 

8.2 Opvolging functioneringsgesprekken 
➢ Omwille van tijdsgebrek werd dit agendapunt niet behandeld op de RvB van 02/12/2019 
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9 Gedachtenwissel / Variapunten 
9.1 Dagorde RvB – stoppen met melden van verwachte duur 

➢ SVP stelt voor om op de dagorde van de RvB niet langer te melden wat de verwachte tijdsduur van 

een agendapunt zal zijn 

➢ Deze gewoonte stamt nog uit een ver verleden maar we beslissen unaniem en zonder opmerkingen 

om hier van af te stappen. 

➢ TO DO MD : die melden aan CDG 

  

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/


13 

 

www.sneeuwsportvlaanderen.be -   +32 3 286 07 85   - info@sneeuwsport.vlaanderen  

10 Volgende vergaderingen: 
Vergadering Datum Tijdstip Locatie 

Raad van Bestuur 09/02/2020 20:00 Te bepalen 

Raad van Bestuur 27/04/2020 20:00 Te bepalen 

Raad van Bestuur 18/05/2020 20:00 Te bepalen 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 25/05/2020 20:00 Te bepalen 

11 Takenlijst 
Wat? Wie? Deadline? 

Geconsolideerde resultaten zelfevaluatieformulier naar de RvB mailen RDT ASAP 

Geconsolideerde resultaten zelfevaluatieformulier ondertekenen voor 
dossier Goed Bestuur 

MD ASAP 

Duidelijkheid i.v.m. de verzekering MD Closed 

Galant contacteren om alternatief voor Arena te vinden : 
➢ Basis Safe Snow 
➢ Snow Omnium 
➢ Rechtsbijstandverzekering 
➢ BA Clubs 

MB ASAP 

Actieve contracten inscannen + Excel-overzicht maken MD ASAP 

Lijst opstellen met mandaten en looptijden bestuurs- en commissieleden MD ASAP 

Opvolging functioneringsgesprekken – ideeën boom CDG ASAP 

Beslissing om Winter Closing aan Yeti toe te wijzen met Team bespreken MD ASAP 

In dagorde van RvB hoeft verwachte duur van een agendapunt niet meer 
gemeld te worden – melden aan CDG 

MD ASAP 

Nieuwe voorzitter TAC = Chris Masset – opnemen in dagorde JALV MD Voor JALV 

Hernieuwde voorzitter CC = Martine Dom – opnemen in dagorde JALV MD Voor JALV 

“Missie en Visie” + uittreksel gedragscode over gedrag commissieleden 
naar RVB mailen 

SU ASAP 

 

Martine Dom (Apr 22, 2020)

voorzitter
Martine Dom

http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
http://www.sneeuwsportvlaanderen.be/
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