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Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Verslag Raad van Bestuur 

 

Datum:  24/08/2020 Plaats: MS Teams 

Aanvang: 19:30 uur Einde 00:22 uur 

Voorzitter: MD Verslaggever: CDG 

Verslagcode: 19-20-008   

 

Aanwezigheidsregister 

Naam Afkorting Aanwezig Verontschuldigd Volmacht Afwezig 

Christophe De Groof CDG ☒ ☐ ☐ ☐ 

Dries Van Stevens DVS ☒ ☐ ☐ ☐ 

Serge Van Puyvelde SVP ☒ ☐ ☐ ☐ 

Martine Dom MD ☒ ☐ ☐ ☐ 

Michaël Bouas MB ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kim Semadeni KS ☒ ☐ ☐ ☐ 

Willem De Wachter WDW ☒ ☐ ☐ ☐ 

Chris Masset CM ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stijn Urkens SU ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Aanwezigheidsregister genodigden 

Naam Afkorting Aanwezig Verontschuldigd Volmacht Afwezig 
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2 Goedkeuring verslag RvB 15/06/2020 
 Het verslag is onvolledig en vaak chaostisch leesbaar. CDG geeft aan dat en deel nemen aan de 

vergadering en het verzorgen van een verslag niet combineerbaar is binnen zijn capaciteiten. De 
vraag wordt opgeworpen of Robbe niet aanwezig kan zijn als notulist. De rvb beslist unaniem en 
zonder opmerkingen dat Robbe aanwezig kan zijn als notulist  

3 Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 
 We hebben een voorstelling gekregen door Rudi die de werkgroep voorzit. Verschillende 

opmerkingen zijn naar voor geschoven. 
 Rudi geeft een aanzet om deze punten met de werkgroep te bespreken. 
 Nadat deze zijn besproken zal er een terugkoppeling zijn met de rvb. 
 MD stelt een doodle op om dit moment in te plannen.  

4 Beleid 2021-2024 
4.1 Opvolging van de vorming van het beleidsplan 
 Het team is bijna rond met luik 2. De begroting is ook bijna rond. 
 Voor luik 1 werden er reeds op voorhand een paar opmerkingen gemaakt door WDW. 
 De rvb keurt het beleidsplan en de bijhorende begroting unaniem en zonder opmerkingen goed. 

4.2 Verzekering  
4.2.1 Alternatief voor Arena 
 Christophe Coppens en Robbe hebben contact gehad met Materné. We vragen naar een verslag.  

4.3 Intern reglement 
 De werking van MSTeams maakt dat niet iedereen op de hoogte is van nieuwe document die 

geupload worden.  
 Zo is dus niet iedereen op de hoogte van de punten die nog geüpdatet moeten worden en verliezen 

we kostbare tijd. Is een verdere samenwerking via mail dan wel de oplossing? 
 We maken ons de bedenking dat dit document misschien ineens moet evolueren met de punten 

die in ontwikkeling zijn voor SVL2.0. SVP, WDW en CDG gaan in dialoog met Robbe de verdere 
opvolging van dit document. 

 KS neemt contact op met Lode Nolf i.f.v. de nota m.b.t. mensenhandel en tewerkstelling. 
 KS maakt de opmerking dat het voor hem momenteel onduidelijk is in het intern reglement wie er 

in de toekomstige beleidsgroepen gaat zitten en welke competenties zij/hij moeten bezitten. SVP 
geeft aan dat dit voer is voor SVL2.0. SU beaamt dat dit binnen de werkgroep aan bod is gekomen. 
KS benadrukt dat het duidelijk moet zijn voor een ieders welke verwachtingen er t.o.v. iedere 
functie staan / in een bestuursgroep kan geraken. 

 We merken verschillen in het gebruik van de afkortingen van Sneeuwsport Vlaanderen. SVL is de 
afgesproken afkorting. 

 We herhalen dat iedereen gevraagd wordt om de laatste update door te nemen. 
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4.4 API 
 De rvb beslist unaniem en zonder opmerkingen dat Joanna François aangesteld wordt als API. 
 De API is ook terug te vinden op onze website. 
 SU merkt op dat in dit kader het Vlaams dopingtribunaal op aansturen van de minister een 

naamsverandering heeft doorgemaakt: Vlaams Sport Tribunaal. Aangezien wij lid zijn, kunnen we in 
de toekomst volgende zaken doorverwijzen: doping, grensoverschrijdend gedrag, … Belangrijk is 
om als federatie een goed tuchtreglement te hebben waarin doorverwezen wordt naar het Vlaams 
Sport Tribunaal. Hiernaast hebben we onze interne keuken volledig uitwerkt om werk te maken van 
klachten. De API krijgt de klachten binnen en zal Lut Wille contacteren om te weten of er binnen 
een geschillencommissie bemiddeld kan worden, dan wel er doorschoven moeten worden naar het 
Vlaams Sport Tribunaal. De geschillencommissie kan ook rechtstreeks een tuchtmaatregeling 
geven. 

 WDW merkt op dat in het turnen een aantal klachten boven water komen. Is dit iets dat binnen 
onze sporten kan optreden? SU merkt op dat er één klacht in het laatste jaar naar boven is 
gekomen en dat dit met goed gevolg is afgelopen. In de jaren voordien is er geen officiële / 
officieuze klacht naar voor gekomen.  

 SVP: wordt onze werking doorgetrokken op nationaal niveau? SU: dit is voorlopig nog niet het 
geval. De andere liga’s hebben een eigen systeem. 

4.5 Gsm policy 
 Er zijn via mail verschillende opmerkingen gegeven over de inhoud van de gsm policy.  
 MB merkt op dat we dit moeten laten controleren door SD-works. 
 MD volgt dit verder op. 

5 Financiën 
5.1 Financieel comité 
 We hebben een inspanning geleverd om hier kandidaten voor te vinden maar te vergeefs. We 

kunnen hier dus in tegemoet komen wat betreft goed bestuur. 
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6 Goed bestuur 
6.1 Afvaardiging van SVL naar KBSF 
 Het mandaat van Christophe Lemeire loopt af. Martine Tossens is de enige kandidaat vanuit de 

Duitstalige liga om de funtie van voorzitter op te volgen.  
 Vanuit SVL kunnen we maximaal zes mensen afvaardigen naar de AV van de KBSF en drie blijven er 

hier van over in de rvb van de KBSF.  
 De mandaten van de andere personen afgevaardigd door SVL lopen binnenkort af. Wie laten we 

zetelen? Ook personen die niet actief zijn in de rvb van SVL kunnen we een mandaat geven voor de 
AV van de KBSF en actief te zijn binnen de rvb van de KBSF. 

 MD is als penningmeester een belangrijk persoon. De positie van secretaris-generaal is belangrijk 
om hier een persoon in te zetten die bezoldigd is binnen zijn liga. Daarenboven levert deze positie 
interessante (financiële) voordelen op voor onze federatie. Christophe Lemeire is met zijn 
connecties op FIS-niveau een interessante persoon om mee aan boord te houden. 

 CM beaamt dat het aanstellen van Christophe Lemeire een interessante keuze is. 
 MB geeft aan dat het van groot belang is dat de agenda en het verslag van deze vergaderingen 

belangrijk zijn om in de rvb van SVL te bespreken.  
 SU licht in grote lijnen de agenda van de KBSF vergaderingen toe. 
 De rvb merkt op dat een consensus binnen een werkgroep / commissie van SVL ook uitgedragen 

moet worden als een consensus op nationaal niveau. We nemen dit werkpunt mee naar SVL 2.0.  
 Er bestaat verwarring over de 4 vertegenwoordigers. SU heeft de perceptie dat er steeds 3 mensen 

van de liga aanwezig zijn waarvan 1 persoon “reserve” is.  
 We geven een mandaat aan: SU, MD, SVP en Christophe Lemeire. Voor Christophe Lemeire 

verwijzen we naar de uitzonderingen die zijn opgenomen in onze statuten rondom het geven van 
een mandaat voor de KBSF. 
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6.2 Aanstelling, aanwerving algemeen directeur 
 SU licht zijn mail toe over de functie / noodzaak / invulling / verloning van een algemeen directeur 

inzake “goed bestuur”. Dit zijn de 3 scenario’s 
o Een algemeen directeur aanstellen. Relatie tussen rvb, DB en AD wordt beschreven. 
o Directeur basiswerking aanstellen. Relatie tussen rvb, DB en DB en technisch directeur 

topsport wordt beschreven. 
o Directeursfunctie onderverdelen onder de personeelsleden van de dagelijkse werking. 

Hierbij moet de relatie t.o.v. alle personeelsleden uitgeschreven worden. 
 WDW merkt op dat in ieder scenario dat op tafel ligt er nog papierwerk gedaan moet worden maar, 

dat we vanuit goed bestuur voor ieder scenario dezelfde beoordeling krijgen. 
 SVP vraagt zich af of de functieprofielen van ieder personeelslid niet in grote lijnen gelijklopend 

kunnen zijn? Nee geeft SU mee. 
 KS vraagt zich af of deze beslissing i.s.m. de betrokken personen binnen SVL2.0 beslist moet 

worden over dit gegeven. Of moet dit enkel binnen de rvb besproken worden? 
 SU geeft mee dat de verwachting en de behoefte van het personeel is dat we Christophe Coppens 

aan stellen als AD. 
 MB merkt op dat het organigram niet klopt als we een AD aanstellen boven 2 personen. 

Daarenboven, als we dit doorvoeren moet dit goed gebeuren en niet half. 
 KS geeft mee dat we hier te maken hebben met een wens vanuit het personeel en dat we 

misschien wel eens moeten overwegen om hen vertrouwen te geven in deze wens. Zo kunnen we 
de taak van het DB wat verlichten als communicatiekanaal en meer inschakelen binnen de rvb.  

 MD geeft aan dat het belangrijkste is om te beslissen wat we in het beleidsplan opnemen. De 
verdere invulling kan in de komende maanden. 

 Na vele overwegingen besluit de rvb unaniem en zonder verdere opmerkingen dat we Christophe 
Coppens als teamcoördinator aanstellen. Dit op een zelfde niveau als Stijn als technische directeur 
topsport. Op voorwaarde dat deze term gebruikt mag worden voor Sport Vlaanderen en dat er een 
goede omschrijving moet komen van de functie + hoe hij een verlengstuk kan vormen voor de rvb. 
We wijzen er ook op dat er rechten en plichten zijn bij deze functie. Deze moeten uitgeschreven 
worden. 

 We vragen om de organigram te herschrijven naar bovenstaande situatie. 

7 Activiteiten 
7.1 Reflectie over Covid-19 en een exitstrategie 
Niet behandeld wegens tijdsgebrek. 

7.2 Planning volgend seizoen 
Niet behandeld wegens tijdsgebrek. 
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7.3 Bekrachtiging beslissing TAC 
 2 kandidaten voor de NAKC: Lucas Vandenbogaerd en Peter Rotier. MD bezorgd de cv’s van beide 

personen. 
 Het protocol voor de inschrijving van de skicup van Vlaanderen. De eerste 2 wedstrijden: Ice 

Mountain en Weski. De gangbare maatregelen voor de horeca worden gehanteerd. De vrees is dat 
de toeschouwers wel eens een overload kunnen creëren voor die tak. Een oplossing kan zijn om te 
werken binnen bubbles en leeftijdsgroepen volledig af te werken binnen een tijdsslot zonder 
prijsuitreiking. Aanmelding moet reeds zondag voor de wedstrijd gebeuren. 

 MB merkt op om te communiceren dat er bij de inschrijving van de renner mee moet gegeven 
worden hoeveel ouders er mee komen (beperken tot 1 / renner). 

 Indoor sportwedstrijden zijn gelimiteerd tot 200 deelnemers 
 Casablanca trekt zijn wedstrijdorganisatie terug. Voor de terugronde zouden ze wel aanwezig willen 

zijn. 
 Momenteel kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden in Terneuzen o.w.v. code rood. 
 CM overloopt de nodige veiligheidsregelingen die uitgewerkt zijn. 
 Het is perfect mogelijk om verschillende maatregelen te hanteren per piste. Iedere piste heeft 

namelijk andere mogelijkheden naar beschikbare oppervlaktes etc. 
 SU meent dat we vanuit onze positie algemene richtlijnen moeten aanbieden en vooral de nadruk 

moeten leggen op het scheiden van de bubbles. Verder heeft iedere organiserende club het beste 
een overzicht over de pistes om te beslissen wat de praktische uitvoering is van deze richtlijnen. 
We kunnen dit niet in detail beschrijven, we moeten een algemeen kader aanbieden. 

 Een ruime bespreking vindt plaats over de verschillende scenario’s. 
 CM mailt de nodige documenten door. 

8 Varia 
 SU merkt op dat we momenteel een watervalsysteem hebben. Als vrijwilliger moet je eerst en 

vooral actief zijn binnen een commissie om vervolgens voorzitter te worden waardoor je 
afgevaardigd wordt binnen de rvb van SVL… om dan nog eens afgevaardigd te kunnen worden naar 
de rvb van de KBSF. Ook dit is een punt om mee te nemen naar SVL 2.0. 

 MB geeft aan dat we als rvb vertrouwen hebben in het goede werk dat het personeel verricht. De 
bedoeling van de rvb is om samen vooruit te geraken met meer leden en aandacht voor de atleet. 

 CDG geeft aan dat we in een transitie periode zitten sinds het vertrek van Lode en we nog de 
nodige hordes moeten nemen. 
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9 Overzicht vergaderingen: 
Vergadering Datum Tijdstip Locatie 
Raad van Bestuur 09/03/2020 20:00 Kattenbroek 
Raad van Bestuur 27/04/2020 20:00 MS Teams 
Raad van Bestuur 18/05/2020 19:30 MS Teams 
Raad van Bestuur 19/05/2020 19:30 MS Teams 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 25/05/2020 19:30 Online 
Raad van Bestuur 15/06/2020 19:30 MS Teams 
Raad van Bestuur 19/08/2020 20:00 Zoom 
Raad van Bestuur 24/08/2020 19:30 MS Teams 
Bestuursorgaan 10/09/2020 19:30 MS Teams 
Bestuursorgaan 05/10/2020 20:00 Aspen 
Bestuursorgaan 30/11/2020 20:00 Te bepalen 
Bestuursorgaan 01/02/2020 20:00 Te bepalen 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 01/03/2021 20:00 Te bepalen 
Bestuursorgaan 26/04/2021 20:00 Te bepalen 
Bestuursorgaan 21/06/2021 20:00 Te bepalen 

10 Takenlijst 
Wat? Wie? Deadline? 

Verslag opvragen overleg Coppens/Robbe met Materné CDG ASAP 

Opvolging functioneringsgesprekken – ideeën boom CDG ASAP 

Robbe / Christophe Coppens vragen om de betalingen van de FIS licentie 
mee opnemen in Twizzit (zie punt 5.4) 

CDG ASAP 

Vragen betreffende de lerarenaansprakelijkheid doorspreken met Robbe 
en Arena. 

MD ASAP 

Na vragen bij de freeride werkgroep wat exact de vereisten zijn 
betreffende freeride i.f.v. het overleg met Materne 

CDG ASAP 

Gsm policy uitschrijven MD ASAP 

Meeting in plannen met Robbe ifv toekomst intern reglement CDG ASAP 

Doodle opstellen opvolging SVL 2.0 - rvb MD ASAP 

Navraag doen over inhoud nota in intern reglement bij Lode KS ASAP 

 

 
Martine Dom (Nov 3, 2020 20:02 GMT+1)
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