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2 Goedkeuring verslag RvB 02/12/2019 
 Het verslag wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3 Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 
3.1 Stand van zaken 
 Er heerst verwarring over “het vertrek” van Rudi. MB heeft er vertrouwen in dat Rudi “niet weg” is.  
 Hoe gaan we ons omvormen tot nieuwe federatie. Wie neemt hierin the lead? Rudi zou als 

buitenstaander hier een verdere functie in kunnen opnemen? 
o MB: Rudi terug contacteren ifv nieuwe afspraken. 
o Commissievoorzitters: swot op maken van eigen werking  

 Het rijmen van het nieuwe beleidsplan met SVL2.0 moet dringend opnieuw opgepakt worden. 

4 Beleid 2017-2020 
4.1 Budgetten 
 MD zorgt op vraag van SVP voor een overzicht van de inkomsten vs uitgaven. 
 Er is een winst van € 70.000,00 te melden. Meeste komt uit de opleidingen. 
 Waar gaat de winst heen? Kunnen we deze al in reserves steken ifv de drop in subsidies in 2021? 
 Kunnen we niet investeren in de renners?  

o Eventueel in de vorm van bijscholingen voor de trainers? 
o Volledig overdragen naar volgend jaar? 

 we staan open voor voorstellen. 

4.1.1 Ramingen subsidiëring Sport Vlaanderen 
 We schuiven dit door naar volgende vergadering. 
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4.2 Dossier indienen subsidiëringsaanvraag 2020 
 Teamvergadering heeft een verslag opgeleverd van een eerste brainstorm rond de doelstellingen 

voor 2021-24.  
 Stavaza: excel opnieuw bekeken. Met SVL2.0 in het achterhoofd: welke doelen halen we hier uit? 

Welke verplaatsen? Momenteel in de analyse fase. SWOT-analyses zijn een eerste oefening. 
Belangrijk voor het team is om de rvb stelselmatig te betrekken.  

 Tijdslijn: kort na pasen: 2-3daagse met integratie van peters/meters vanuit de rvb voor de 
verschillende strategische pijlers. Eind juni moet dit werk vervat worden in een visietekst.  

 Strategische prioriteiten: 
o Verhoging geloofwaardigheid opleidingen naar partners 
o Ondersteuning partners bij ledenwerving, verzekering, events, ... 
o Efficiënt ledenplatform 
o Talent-ontwikkeling 
o Strategische communicatie 
o Rechtstreekse ledenwerving 
o Efficiënte en effectieve commissies 

4.2.1 Nut van de commissies? 
 Niet alle commissies zijn even nuttig. Hoe vangen we dit op? 
 Hebben we deze commissies nog nodig? Kunnen er geschrapt worden? Moeten we iedere 

commissie zijn bestaansreden laten verdedigen? 
 Moeten commissievoorzitters automatisch in de rvb opgenomen worden? 
 Deze discussie wordt verder opgenomen binnen SVL2.0. We zien hier een rol voor Rudi om als 

externe observator deze discussie mee te kunnen sturen. 

4.3 Klachtenprocedure/ Geschillencommissie stand van zaken  
 SU meldt dat de tekst goedgekeurd is door Lut Wille. We moeten haar bekrachtigen als 

dossieronderzoeker. Ze heeft ook een aantal mensen gecontacteerd die mee in onze 
geschillencommissie willen zetelen. 

 Eerste stap na klacht is het voorstellen van een minnelijke schikking. Indien dit niet werkt zijn de 
straffenbarema’s noodzakelijk. 

4.3.1 Straffenbarema’s 
 Verschil mondeling vs schriftelijk. Best schriftelijk meent CM. Eerst een uitstel geven. Nadien 

toepassen.  
 Aanpassingen zijn enkel taalkundig nog noodzakelijk? 
 Welke impact hebben we op ouders? Hoe kunnen we deze tot de orde roepen? Een vraag om voor 

te leggen bij Lut Wille. 
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4.4 Ledenbeheerplatform : change van Odoo naar Twizzit 
4.4.1 Stand van zaken 
 WDW heeft nuttige feedback gegeven op de algemene voorwaarden van Twizzit. I.s.m. met Twizzit 

hebben CC en RDT deze feedback verwerkt. De opmerkingen worden doorgevoerd. 

4.4.2 Twizzit in 4-lagen structuur (leden > clubs > SVL > KBSF) 
 Op KBSF-niveau nood aan iemand die een hoop administratie kan trekken. Nood aan 

professionalisering. Vraagt momenteel vrijwillig 1 a 2h/dag werk om deze opvolging te doen.  
 Praktisch wordt er gekeken welke budgetten voor handen zijn. 
 Wellicht op KBSF-niveau o.w.v. deze maatregel geen budget om in te zetten op Twizzit. De 

interesse is er wel vanuit de andere liga’s om het te implementeren in hun werking. 
 WDW vraagt zich af of het wel nuttig is om Joeri in te zetten voor KBSF in afwachting van Twizzit op 

dit niveau. Is het niet beter om Joeri een analyse te laten maken van de noodzaken van de KBSF om 
zo budget uit te sparen? 

4.4.3 Kostprijs Twizzit 
 Website op maat maken is een externe kost. Basis zit in het “full” pakket? 
 De kost van € 5/lid dragen is te groot voor SVL. Dit kunnen we niet volhouden.  
 We rekenen € 3 door aan de leden volgend seizoen. Het lidmaatschap stijgt naar € 37. We hopen 

gedurende het seizoen opnieuw subsidiëring te kunnen bekomen. Indien niet, verhogen we het 
lidmaatschap in het volgende jaar nog eens met € 2. 

4.4.4 Jeugdsportdossier 
 Vanuit shared services kunnen we een extra push krijgen om het jeugdsport dossier mee te 

integreren in Twizzit. 
o Principieel akkoord  
o Indien de andere federaties hier mee in stappen en we de opstartkost niet moeten dragen. 

4.5 Looptijd verzekering SVL en zijn prijzen 
 MB volgt dit op. 

4.6 Aanpassing huishoudelijk reglement  
 SVP: we schuiven dit door naar volgende vergadering. 
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4.7 Topsport Ski 
 We hebben van de task force feedback gekregen op het dossier. Een harde beslissing.  
 Samenvatting:  

o Liever investeren in niche-sport o.w.v. grotere mogelijkheid om medailles te halen. Eerder 
topsport op maat uitwerken – op een niet-structurele manier. Ze geloven niet dat we met 
een werking in Vlaanderen tot een top-8 plek kunnen komen.  

o Onderzoek heeft uitgewezen dat de top 10 landen die medailles weg kapen Alpenlanden 
zijn. Dit ligt anders in freestyle waar er 30 landen zijn die mee dingen voor de top plekken. 

o Late piek in leeftijd. 
 Nood aan nieuw goed plan. Kruisbestuiving vanuit opleiding/ trainers/ clubs.  Eventueel in het 

beleidsplan opnemen om de clubs te engageren in het uitwerken van een ontwikkelingsplan. Hierin 
mee een trainingsplatform integreren op leeftijdsniveau? 

 We nemen dit mee op in SVL2.0 i.s.m. o.a. de clubcommissie en de opleidingen. 

4.8 Topsport Snowboard 
4.8.1 Intensive Rookie Program (IRP) 
 Simon Vandepitte is aangesteld als halftijdse trainer van het IRP voor één jaar. We verwelkomen 

hem en wensen hem veel succes! 
 Werking verloopt heel goed. Goede feedback vanuit de ouders en riders. 
 Proficiat aan Evy Poppe met haar gouden medaille op de YOG. 

4.8.2 Topsport 
 Belangrijk om goede kwalificatienormen op te stellen en hanteren. 

4.9 Commissieverslagen  
 Geen updates gekregen sinds de laatste vergadering van onze RVB 
 Opleiding – freestyle – topsport snowboard. We zijn Snowforce dankbaar voor de jarenlange 

samenwerking en kijken nu uit naar een samenwerking met Colab48. 

4.10 Opleidingen: onderhandelingen VTS – SVL – BSFI/BSFE 
 Recente aanvaring met Vlaamse Trainersschool over vroegere opleidingen 
 Bsfe/SVL: gesprekken zijn stil gevallen. 

5 Financiën 
5.1 Bespreking op te maken lijst contracten en sponsoring  
 Lijst wordt stelselmatig geüpdatet  
 Wallis heeft SVL benadert om te spreken over een samenwerking. We wachten af wat het bureau 

verder aan feedback geeft.  
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6 Goed bestuur 
6.1 Afvaardiging van SVL naar KBSF 
 Zodra Christophe Lemeire zijn mandaat stopt moeten wij vanuit de rvb van SVL een nieuwe 

afvaardiging hebben. Wie voelt zich geroepen? 

6.2 Work in progress: werking rvb 
 Manier van werken waarbij gerichte taken uit gedeeld worden en deadlines gesteld wordt 

bekrachtigd  

7 Activiteiten 
7.1 Bespreking van de Winter Closing 
 De rvb is verdeeld wat betreft de beslissing om de Winterclosing op Yeti te laten plaatsvinden.  

7.2 Belgische Kampioenschappen 
 Snowfest: onzekerheid over de mogelijkheid om het event plaats te laten vinden. Woensdag a.s. 

hakken we de knoop door. 
 BK Alpine: 1e week ligt in handen van de FIS. Af te wachten wat de Franse overheid als 

stellinginname neemt.  

8 Team 
8.1 Opvolging teamvergadering 
 Voor BDB hebben we € 1050 betaald om een jaar lang binnen de ring te kunnen rijden met zijn 

eigen wagen.   

8.2 Opvolging functioneringsgesprekken 
 Doorgeschoven naar volgende vergadering. 

9 Gedachtenwissel / Variapunten 
9.1 Ledenaantal 
 Succesvolle toename. Proficiat aan iedereen voor de inzet en prestatie. 

9.2 Jaarverslagen 
 Vriendelijke reminder 
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10 Overzicht vergaderingen: 
Vergadering Datum Tijdstip Locatie 
Raad van Bestuur 09/03/2020 20:00 Kattenbroek 
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 Brasschaat 
Raad van Bestuur 24/08/2020 20:00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 05/10/2020 20:00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 30/11/2020 20:00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 01/02/2020 20:00 Te bepalen 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 01/03/2021 20:00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 26/04/2021 20:00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 21/06/2021 20:00 Te bepalen 

11 Takenlijst 
Wat? Wie? Deadline? 

Geconsolideerde resultaten zelfevaluatieformulier naar de RvB mailen RDT Closed 

Geconsolideerde resultaten zelfevaluatieformulier ondertekenen voor 
dossier Goed Bestuur 

MD Closed 

Duidelijkheid i.v.m. de verzekering MD Closed 

Materné verzekerd contacteren om alternatief voor Arena te vinden: 
 Basis Safe Snow 
 Snow Omnium 
 Rechtsbijstandverzekering 
 BA Clubs 
 Indoor verzekering 

MB ASAP 

Excel-overzicht maken van actieve contracten 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 Closed 

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

 

 

Martine Dom (Nov 3, 2020 20:17 GMT+1)
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