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Voorzitter bestuursgroep
competenties en kwaliteiten

De voorzitter van de bestuursgroep zit de vergadering voor. Hij 
(of zij, dat spreekt voor zich) neemt de nodige maatregelen met 
het oog op de totstandkoming van een sfeer van vertrouwen, dat 
bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor 
genomen besluiten. Hij zorgt ervoor dat alle standpunten aan bod 
kunnen komen en streeft naar harmonie binnen de bestuursgroep. 
De voorzitter denkt vanuit een cluboverstijgende visie en neemt 
hiermee steeds een neutraal standpunt in t.o.v. de clubs.

De invulling van de rol van voorzitter veronderstelt de nodige 
kennis van Sneeuwsport Vlaanderen, haar missie, vissie, strategie 
en beleidsplannen. De voorzitter moet weten wat er leeft onder 
de betrokken stakeholders en kan indien nodig een rol spelen bij 
eventuele spanningen.  Hij is het aanspreekpunt in crisissituaties 
en geeft snel en deskundig advies.

Via zijn zetel in het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen 
rapporteert en communiceert hij aan en met de voorzitters van de 
andere bestuursgroepen. Ze stemmen samen het beleid niet alleen 
af op elkaar, maar ook op de missie en visie en de beleidsplannen 
van Sneeuwsport Vlaanderen in zijn totaliteit.

Vaardigheden?
 ✔Visie (het vermogen de gevolgen 
van eenmaal genomen beslissingen 
op langere termijn te overzien)
 ✔Onafhankelijk denken (in staat 
zijn zich zelfstandig een mening te 
vormen en die te handhaven)
 ✔Weloverwogen een oordeel vormen 
(niet vastklampen aan een mening, 
maar ‘twee kanten van de medaille’ 
kunnen zien)
 ✔Enthousiasme (en het vermogen 
dat op anderen over te brengen)
 ✔Gevoel voor praktische 
haalbaarheid (kunnen werken 
binnen de beperkingen van het 
hier-en-nu)
 ✔Creativiteit (het vermogen nieuwe 
ideeën en plannen te genereren)
 ✔Doortastendheid (eenmaal 
genomen beslissingen uitvoeren, 
ook impopulaire)
 ✔ Inlevingsvermogen
 ✔Leidinggevende capaciteiten
 ✔Consensusdenker die kan 
beslissen
 ✔Bestuurlijke ervaring
 ✔Cluboverstijgende visie



Bestuursgroep
opleidingen

Voorzitter: Kim Semadeni
Opvolgend teamlid SVL: Bart De Bie

Verantwoordelijkheden
De bestuursgroep opleidingen heeft als doel ski- en snowboardleraars en trainers 
met een erkend diploma op te leiden volgens de hoogst mogelijk vergelijkbare 
Europese standaarden en dit niveau langdurig te verzekeren door het regelmatig 
organiseren van bijscholingen en workshops. 

Dit alles in lijn met de operationele doelstellingen van het vooropgestelde beleids-
plan van Sneeuwsport Vlaanderen.

Om deze operationele doelstellingen te verwezenlijken behoort volgend taken-
pakket tot de bestuursgroep opleidingen:

• Opstellen van een vierjaarlijks beleidsplan.
• Opstellen van een jaaractieplan.
• Voorbereiden en formuleren van acties m.b.t. de VTS-denkcel alpijns skiën 

en snowboarden.
• Inhoudelijke invulling geven aan de opleidingen.
• Organiseren en plannen van opleidingen, bijscholingen en workshops voor 

het alpijns skiën en snowboarden op niveau initiator, instructeur B, skileraar, 
trainer B/A in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.

• Uitdenken en nemen van initiatieven die de opleidingen van Sneeuwsport 
Vlaanderen promoten.

Voor de volledige lijst operationele doelstellingen verbonden aan dit onderdeel, 
verwijzen we naar luik 2 van het beleidsplan.

Wie komt er in aanmerking?
We hebben nood aan een diverse groep gemotiveerde leden die 
samen voldoen aan onderstaande beschrijving.

 ✔ Docent ski en/of snowboard met de 
hoogst mogelijke kwalificatie (of ermee 
gelijkgesteld) in zijn/haar sporttak

 ✔ LO-leraar of kwalificatie
 ✔ Team player
 ✔ Expert zijn en/of over een specifieke, 
relevante expertise beschikken

 ✔ Verantwoordelijkheidszin
 ✔ Engagement
 ✔ Stiptheid
 ✔ Objectiviteit
 ✔ Voorbeeldfunctie
 ✔ Normen en waarden van SVL 
vertegenwoordigen

 ✔ Cluboverstijgende visie

Samenstelling
 ✔ Voorzitter opleidingen
 ✔ Opleidingsmanager SVL
 ✔ DSKO ski
 ✔ DSKO snowboard
 ✔ Vier docenten ski en/of snowboard



Bestuursgroep
alpijns skiën

Voorzitter: Chris Masset
Opvolgend teamlid SVL: Christophe Coppens

Verantwoordelijkheden
De bestuursgroep alpijns skiën werkt actief aan het verwezenlijken van de ope- 
rationele doelstellingen van het beleidsplan. Samen werken we aan de professi- 
onalisering van het alpijns skiën in Vlaanderen met het oog op het ontginnen van 
passie en talent voor de skisport binnen onze community.

Met deze bestuurgroep werken we actief aan:

• Het creëren, organiseren en promoten van een kwalitatief competitieaan- 
bod in Vlaanderen per leeftijdscategorie, van U10 tot Masters.

• Het begeleiden en ondersteunen van clubs met het oog op een kwalitatieve, 
sterke en gezonde clubwerking die kinderen en jongeren de kans geeft om 
in een veilige clubomgeving te groeien.

• Het activeren van clubs met oog op een grotere participatie aan recreatieve 
events met competitief karakter per leeftijdscategorie (tot U18).

Om deze doelstellingen te verwezenlijken behoort volgend takenpakket tot de 
bestuursgroep alpijns skiën:

• Organisatie Skicup van Vlaanderen.
• Samenstellen focusgroep “Wedstrijdreglementering, puntenklassementen, 

voorbereiding NAKC”.
• Bijscholingen voor vrijwilligers/officials/clubtrainers.
• Uittekening en opvolging opleidingstraject Vlaamse TD’s met doorstro- 

mingsmogelijkheid naar een nationaal/internationaal opleidingstraject.
• Overgang van atleet naar leraar/trainer.
• Actief ondersteunen van clubs.
• Clubinitiatieven belonen via jeugdsportdossier.
• Onderzoek naar ontwikkeling en uitbouw scholencompetities.
• Onderzoek naar realisatie sportkampenaanbod.
• Ontwikkelen van progressielijnen t.b.v. talentontwikkeling en -detectie.

Voor de volledige lijst operationele doelstellingen verbonden aan dit onderdeel, 
verwijzen we naar luik 2 van het beleidsplan.

Wie komt er in aanmerking?
We hebben nood aan een diverse groep gemotiveerde leden die 
samen voldoen aan onderstaande beschrijving.

 ✔ Ondernemingsvermogen: constructief en 
standvastig bouwen aan the bigger picture. 

 ✔ Samenwerkingsvermogen: je staat er niet 
alleen voor, de bedoeling is dat we samen 
een sterk team vormen.

 ✔ Objectiviteit: geen vooroordelen of 
subjectieve inmengingen, we bekijken de 
zaken neutraal met een open visie.

 ✔ Expertise: in zowel het technische als het 
beleidsmatige, op recreatief en competitief 
niveau.

 ✔ Besluitvaardigheid: de output van acties 
worden tijdig en correct verwezenlijkt in de 
lijn van de missie, visie en strategie van SVL.

 ✔ Extra’s: bestuurservaring, 
ervaringsdeskundigheid.

 ✔ Cluboverstijgende visie

Samenstelling (max. 10 personen)

 ✔ Voorzitter alpijns skiën
 ✔ Personeelslid SVL
 ✔ Coördinator(en) focusgroep(en)

Focusgroep(en)
 ✔ Alpine competition
 ✔ Skicross



Bestuursgroep
freestyle

Voorzitter: Christophe De Groof
Opvolgend teamlid SVL: Simon Vandepitte

Verantwoordelijkheden
Een kleine kern van specialisten omringt zich met afgevaardigden uit de verschil-
lende freestyle ski- en snowboardclubs om de operationele doelstellingen van SVL 
te concretiseren en uit te voeren, de noden van de clubs en de freestyle community 
permanent te monitoren en te vertalen naar een toekomstgericht beleid.

Het opzetten van een kwalitatieve freestyle werking dat een life-long sportbe-
oefening mogelijk maakt. Centraal staan de clubs, zij zijn de connectie met de 
community en trekken leden aan. Clubs krijgen de nodige tools aangereikt om een 
klimaat te creëren waarin riders van alle leeftijden en niveaus kunnen instappen 
en een gediversifieerd, aantrekkelijk aanbod krijgen.

Via focusprojecten als Kids on Snow en Snow to School kinderen laten proeven van 
freestyle en zo de weg naar de clubs openen. Het talentdetectieprogramma zorgt 
voor een uitgebreidere ontwikkeling naast het clubaanbod, met de mogelijkheid 
om in te stromen in de topsportwerking.

Clubondersteuning: zowel op sporttechnisch als op bestuursvlak, wil zij van clubs 
gezonde, sterke en krachtige entiteiten maken. 

Op competitief vlak, organiseert de bestuursgroep verschillende wedstrijden en 
de opleiding van juryleden die op lokaal, nationaal en internationaal niveau actief 
zijn. In naam van de KBSF neemt zij de organisatie van het BK ter harte. 

Behalve de pure freestyle disciplines kent de bestuursgroep ook de focusgroep 
freeride, die zich inspant om de sport te verbreden en de organisatie van het Bel-
gisch Kampioenschap op zich neemt.

Om deze niche van de wintersport te blijven bereiken en activeren, wordt voorzien 
in een doordachte communicatieve aanpak. Naast de website en de Freestyle 
Recap moeten ook gerichte social media een medium vormen om de freestyle 
community te bereiken en in hun eigen jargon te benaderen.

Voor de volledige lijst operationele doelstellingen verbonden aan dit onderdeel, 
verwijzen we naar luik 2 van het beleidsplan.

Wie komt er in aanmerking?
We hebben nood aan een diverse groep gemotiveerde leden die 
samen voldoen aan onderstaande beschrijving.

 ✔ Coördinerende kwaliteiten bezitten
 ✔ Wedstrijdervaring (in brede zin)
 ✔ Ondernemend
 ✔ Team player
 ✔ Kennis v.d. werking van een freestyle club
 ✔ Voeling hebben met de niche “freestyle”
 ✔ Vooruitgang v.d. sport als prioriteit 
beschouwen

 ✔ Cluboverstijgende visie

Samenstelling
 ✔ Voorzitter freestyle
 ✔ Personeelslid SVL
 ✔ Twee afgevaardigden/freestyle club
 ✔ Maximum drie experten

Focusgroep(en)
 ✔ Freeride



Bestuursgroep
topsport

Voorzitter: Michael Bouas
Opvolgend teamlid SVL: Stijn Urkens

Verantwoordelijkheden 
De bestuursgroep topsport gelooft dat elke getalenteerde Vlaamse jongere een 
kampioen kan worden in de alpijnse sporten. Deze visie vertaalt zich in de beleids-
focus topsport die erkend en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen. Hoewel 
de ondersteuning en de bijhorende topsportcommissie vooral gericht zijn op de 
topsportwerking voor snowboard, wenst de bestuursgroep topsport ook een 
bredere kijk te hanteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van de andere 
sneeuwsportdisciplines: alpijns skiën en freeski.

Deze bestuursgroep topsport heeft minimaal de volgende bevoegdheden:

• Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan topsport bij de raad van 
bestuur en Sport Vlaanderen.

• Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot 
de beleidsfocus topsport.

• In functie van de andere disciplines (alpijns skiën en freestyle skiën) en 
de vorming van sterk opgeleide trainers, zal zij met de verantwoordelijke 
bestuursgroepen samenwerken en ondersteuning bieden bij het uitwerken 
van een holistisch lange-termijnontwikkelingsplan voor atleten en trainers.

Op basis van kennis van en ervaring in topsport bouwt de bestuursgroep topsport 
op een constructieve manier mee aan een lange-termijnplan voor de kwalitatieve 
ontwikkeling van getalenteerde jongeren tot kampioenen in de wintersporten.

Voor de volledige lijst operationele doelstellingen verbonden aan dit onderdeel, 
verwijzen we naar luik 2 van het beleidsplan.

Wie komt er in aanmerking?
We hebben nood aan een diverse groep gemotiveerde leden die 
samen voldoen aan onderstaande beschrijving.

 ✔ Cluboverstijgende visie
 ✔ Gedreven door een waardengerichte, high 
performance culture

 ✔ Open mindset
 ✔ Expert in zijn domein
 ✔ Team player die zijn rol wil opnemen
 ✔ Ondernemend
 ✔ Ontwikkelingsgericht

Samenstelling
 ✔ Voorzitter topsort
 ✔ Technisch directeur topsport
 ✔ Vertegenwoordiger topsporttrainers
 ✔ Vertegenwoordiger atleten snowboard en ski
 ✔ Vertegenwoordiger Sport Vlaanderen
 ✔ Vertegenwoordiger sport-wetenschappelijke 
omkadering van de topsporters

 ✔ Vertegenwoordiger uit BG alpijns skiën
 ✔ Vertegenwoordiger uit BG freestyle
 ✔ Vertegenwoordiger uit BG opleidingen




