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Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Verslag Raad van Bestuur 

 

Datum:  05/10/2020 Plaats: Aspen, Wilrijk 

Aanvang: 19:30 uur Einde 22:00 uur 

Voorzitter: MD Verslaggever: RDT 

Verslagcode: 19-20-010   

 

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 

Robbe De Temmerman RDT ☒ ☐ ☐ ☐ 
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2 Goedkeuring verslagen 15/06 – 24/08 en 10/09/2020 
Goedkeuring van drie verslagen gezien: 

• MB vroeg enkele wijzigingen in het verslag van 15/06/2020 
• 10/09/2020 betrof een extra vergadering met onderwerp SVL2.0 
• Verslag van de laatste normale bijeenkomst 

MB merkt op dat de benoeming van de vertegenwoordiger van SVL naar de KBSF niet geheel duidelijk werd 
genoteerd in het betreffende verslag. 

MB merkt op dat hij het definitieve beleidsplan dat werd ingediend bij SV nog niet kreeg doorgestuurd. Dit 
werd meteen rechtgezet en verzonden naar alle leden van het bestuursorgaan. 

De hierboven vermelde drie verslagen worden verder unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3 SVL 2.0 
Dit punt wordt vooruitgeschoven naar de bijeenkomst van komende woensdag 7/10/2020 waarvoor 
specifiek een uitzonderlijke vergadering werd ingepland. 

SU merkt op dat de fiches met beschrijving van de bestuursgroepen dinsdag worden doorgestuurd ter 
attentie van alle leden van het bestuursorgaan. De leden wordt gevraagd deze grondig door te nemen om 
voorbereid aan de sessie van 07/10/2020 te beginnen. Eventuele vragen worden liefst reeds op voorhand 
geformuleerd. 

SU noteert als tweede agendapunt, naast de beschrijving van de bestuursgroepen, de verdeling van de 
rollen en de verantwoordelijkheden binnen het bestuursorgaan, het personeel, de bestuursgroepen en de 
bestuursgroepvoorzitters. 

4 Beleid 2017-2020  
4.1 Beleidsperiode 2021- 2024 
SU merkt op dat komende woensdag 07/10/2020 de bilaterale gesprekken betreffende basiswerking met 
Geertrui Schiltz van Sport Vlaanderen op de planning staan. 

De bilaterale gesprekken voor topsport snowboard worden voorzien op 27/10/2020. 

4.2 Verzekering SVL 
RDT geeft korte samenvatting van het overleg met Materné Verzekert waarbij werd geschetst wat de 
huidige situatie en overeenkomst is. Vanuit Materné werd geen gevolg gegeven aan het gesprek, tijdens 
het gesprek lieten ze wel blijken dat we momenteel reeds over een zeer goede overeenkomst beschikken.  

Dit agendapunt wordt zonder gevolg afgesloten. Het bestuursorgaan besluit de huidige 
verzekeringsovereenkomst te behouden. 

MB informeert naar de verzekeringsvoorwaarden van onze Waalse collega’s. Er ontstaat enige verwarring 
omtrent de voorwaarden van Wallonië, zijn deze al dan niet uitgebreider dan de voorwaarden van SVL? In 
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het verleden werd dit reeds meermaals bekeken, o.a. door Lode Nolf. Ook hier werd nooit verder op 
ingegaan. 

4.3 Intern reglement (IR) 
Uit de laatste meeting van de werkgroep IR (RDT, CDG, SVP, WW) omtrent het IR werd besloten om een 
nieuw IR-reglement op te stellen, rekening houdend met SVL2.0.  

RDT zal, van zodra SVL2.0 concreter vorm krijgt, een eerste aanzet geven voor een nieuwe versie die 
vervolgens eerst in de werkgroep IR zal worden behandeld alvorens door te stromen naar het 
bestuursorgaan voor een definitieve goedkeuring. 

4.4 Gsm policy 
Vanuit SD-Worx kwam er geen gevolg aan de vraag van MD om de opgestelde policy te verifiëren. 

RDT neemt dit over van MD en zal dit verder opvolgen met SD-Worx. 

5 Financiën 
Momenteel geen uitzonderlijke meldingen op financieel vlak. 

RDT tracht in de komende twee weken een meer concrete berekening te maken. Rekening houdend met de 
invloed van de coronamaatregelen, moeten we eind dit jaar niet dezelfde positieve cijfers verwachten als 
de afgelopen twee jaar. 

SU merkt op dat na een beperkte BTW-controle, de betaalde BTW op de facturen van Jean-Valére Demard 
wordt terugverkregen. 

MD noteert een zeer positieve invloed van De Kleine Prins waaruit ze concludeert dat de overstap die 
dateert van begin 2019 zeker en vast zijn vruchten afwerpt. 

6 Goed Bestuur 
6.1 Afvaardiging van SVL naar KBSF 
Betreffende dit punt wordt verwezen naar het vorige verslag en het mailverkeer van de afgelopen dagen 
tussen de leden van het bestuursorgaan van SVL. 

SU: op de bijeenkomst van 24/08/2020 werd genoteerd dat vanuit SVL zes mensen moeten worden 
afgevaardigd voor de AV en drie mensen voor de RvB van de KBSF. 

In 2017 werd er echter een aanpassing van de statuten goedgekeurd door de AV van KBSF. Echter werd 
deze aanpassing nooit gepubliceerd in het staatsblad. Uit de huidige statuten blijkt dat er slechts vier leden 
afgevaardigd worden naar de AV en drie naar de RvB van de KBSF. 

Hierdoor werd de eerder genoteerde kandidatuur van SVP tenietgedaan. 

MB merkt op dat deze zaken beter moeten worden voorbereid om situaties als deze te voorkomen. Er 
moet concreter, met meer juiste informatie op de vergaderingen zelf beslist kunnen worden. SVP merkt op 
hij niet tevreden is met hoe deze situatie is geëscaleerd. 
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7 Activiteiten 
7.1 Round-up Covid-19 
 

MD haalt het mailverkeer aan betreffende het voorstel van We-Ski voor de organisatie van een nieuw 
concept: het Vlaams indoorkampioenschap (VK). SVP stuurde reeds een algemene motivatie om aan te 
geven dat het bestuursorgaan van SVL niet akkoord gaat met het organiseren van een VK. 

CM wenst dit debat opnieuw te openen om vervolgens een definitief advies te geven. CM vraagt hierbij 
naar de meningen van de leden van het bestuursorgaan en stelt dat we vandaag (05/10/2020) nog een 
definitieve beslissing moeten meedelen aan We-Ski. 

MB juicht het initiatief van het VK op zich toe, maar worstelt met het idee om een nieuw concept te 
lanceren in deze coronatijden. MB vindt dat de contacten moeten beperkt worden en staat vooral niet 
achter een nieuwe, bijkomende organisatie. In andere sportclubs worden de maatregelen enkel maar 
verstrengt, weet hij uit eigen ervaring.  

CM sluit zich aan bij MB en benadrukt dat de omstandigheden zich niet lenen om een nieuw concept in het 
leven te roepen.  

MB haalt aan dat deze situatie een constante evaluatie vereist, maar geeft vandaag een negatief advies. 

SU haalt de mening van de FIS aan met vermelding dat onze sport levend moet gehouden worden, maar 
eventuele organisaties op een veilige en gezonde manier moeten verlopen. Misschien is het te overwegen 
om de wedstrijden op de meest veilige manier toch proberen te laten doorgaan. We dienen ons aan te 
passen aan dit virus, i.p.v. ons er steeds achter te verschuilen. De afweging is echter enorm moeilijk te 
maken. De FIS zal steeds trachten om alles in het mogelijke te stellen om de wedstrijden te laten doorgaan, 
rekening houdend met alle maatregelen. 

MB haalt aan om liever de reeds bestaande concepten te organiseren i.p.v. nieuwe, bijkomende 
organisaties op poten te zetten. SU verwijst naar de mail van Xan Allaerts (We-Ski) waarin hij vermeld dat 
de betreffende wedstrijd reeds binnen twee weken zou plaatsvinden, wat een weinig doordachte indrukt 
nalaat, het vermoeden ontstaat hierdoor dat er te snel gehandeld zal worden en er weinig doordacht zal 
worden omgegaan met de coronamaatregelen. 

CDG is ervan overtuigd dat we de nodige capaciteiten en know-how bezitten om (nieuwe) wedstrijden op 
een veilige manier op poten te zetten, maar denkt eerder aan het beeld dat de federatie zal uitdragen bij 
het geven van groen licht voor dergelijke wedstrijd. 

SVP pikt hierop in dat we als erkende sportfederatie een voorbeeldfunctie hebben. 

De vraag voor de organisatie van een VK werd gesteld op het moment dat het BK werd afgelast. De vraag 
wordt dus gezien als een reflex op het afschaffen van het BK. 

KS haalt aan dat in de sporten die hij zelf beoefent heel sterk rekening wordt gehouden. Ook in zijn 
schoolomgeving worden de regels momenteel nog zeer streng toegepast en verstrengt, ook KS neigt 
daarom momenteel naar een negatief advies. 
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WDW sluit zich aan bij het idee om enkel de bestaande wedstrijden te behouden, i.p.v. nieuwe wedstrijden 
op poten te zetten. Ook hij geeft dus een negatief advies betreffende de organisatie van het VK. CM 
bevestigd deze mening. 

Het bestuursorgaan concludeert dat ze het initiatief op zich toejuichen, maar het moment leent zich er 
vandaag niet toe. Er wordt bijgevolg een negatief advies gegeven voor de organisatie van een Vlaams 
Kampioenschap door We-Ski. 

CDG haalt daarop de organisatie van de Freestyle Tour (FT) wedstrijden aan en informeert naar de mening 
van de leden van het bestuursorgaan. De organisatie van de FT is te vergelijken met het Skicup van 
Vlaanderen (SVV) concept.  

CM vindt bijgevolg niet dat er groen licht kan gegeven worden voor een freestyle wedstrijd terwijl er 
negatief advies wordt gegeven voor alpinewedstrijden. 

MD vindt dat de FT kan doorgaan, maar rekening houdend met het protocol dat voor de SVV werd 
opgesteld. De wedstrijd in het hierboven genoemde voorstel van We-Ski betreft een éxtra organisatie (als 
vervanging van de geannuleerde wedstijden). CDG haalt aan dat de wedstijden van de SVV op een ander 
moment plaats vonden, de coronacijfers waren toen rooskleuriger.  

De organisatie van deze eerstvolgende FT-wedstrijd staat reeds volledig op punt, nu terugfluiten zal een 
grote domper betekenen. SU vraagt zich af of er is nagedacht over een coronaprotocol en haalt aan dat we 
nu en in de nabije toekomst rekening moeten houden met teleurstellingen en afgelastingen. 

SVP vraagt naar de conclusie van dit punt. 

SU stelt de vraag wat we vervolgens doen met opleidingen, evenementen, andere organisaties, … 

Betreft de opleidingen werd kort besproken dat we deze momenteel nog kunnen laten plaatsvinden, gezien 
de veel kleinere groepen. 

MB haalt aan dat de club Skiclub Snow Valley werd wakker geschud betreffende de coronamaatregelen en 
dat hun leden werden aangemaand om niet te verzwakken in het toepassen van de regels. CDG stelt voor 
eenzelfde communicatie - een herinnering aan de coronamaatregelen - vanuit de federatie door te sturen 
naar alle clubs. 

CM concludeert dat we zowel de freestyle scene als de alpineclubs dienen te informeren dat zowel de 
wedstrijden van de Freestyle tour als het initiatief van We-Ski een negatief advies krijgen en bij uitbreiding 
alle wedstrijden en evenementen tot en met 30/11/2020. Op de samenkomst van het bestuursorgaan van 
SVL op 30/11/2020 zal een nieuwe afweging worden gemaakt voor de verdere verloop van het seizoen. 

CDG brengt Simon Vandepitte (FT) op de hoogte en CM stelt Xan Allaerst (VK) op de hoogte van het 
negatieve advies. In de loop van de week wordt een algemene communicatie verstuurd naar alle clubs 
betreffende het negatieve advies t.e.m. 30/11/2020. 

SVP stelt voor dat Christophe Coppens (CC) een algemene communicatie opstelt naar de clubs betreffende 
deze beslissing, een draft zal eerst worden verstuurd naar het dagelijks bestuur van SVL vooraleer dit naar 
de clubs wordt gecommuniceerd. 
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Het bestuursorgaan van SVL vraagt eveneens een negatief advies voor buitenlandse wedstrijden (meer 
specifiek voor rode zones) vanuit de KBSF. Daarnaast vraagt het bestuursorgaan van SVL om de wedstrijden 
die toch zouden plaatsvinden in rode en oranje zones, niet te valideren. 

SU informeert bij Martine Tossens of er een eventuele extra bestuursvergadering plaatsvindt op niveau van 
KBSF betreffende dit onderwerp. 

7.2 Verdere planning dit/volgend seizoen 
We kunnen momenteel nog niet verder kijken dan 2020, gezien de snel veranderende maatregelen 
omtrent corona. Op 30/11/2020 wordt een nieuwe evaluatie gemaakt. 

8 Varia  
• CDG meldt dat hij een meeting had met eventbureau HQE betreffende “het grootste winterdorp van 

Europa”, dit bureau wou aftoetsten of de federatie hierin iets kan betekenen. CDG is ervan overtuigd 
dat dit een mooie reclame kan zijn voor SVL. CDG houdt het bestuursorgaan hiervan verder op de 
hoogte. 

 
• SU: Nieuwe voorzitter van KBSF Martine Tossens had graag een vergadering van het bestuursorgaan 

van SVL bijgewoond. MD ziet dit graag gebeuren wanneer iedereen fysiek aanwezig is. 

 
• SU meldt dat er op FIS-niveau werd beslist de discipline skicross van freestyle naar alpine zal worden 

verplaatst.  

 
• SU geeft aan dat de EC die zou plaatsvinden in SnowWorld Landgraaf (SWL) in samenspraak met SWL 

zelf werd afgelast. Begin november wil SWL samen met Martijn Oostdijk herbekijken of er alsnog een 
eventuele organisatie van de EC kan plaatsvinden begin december. Martijn Oostdijk informeerde 
hiervoor alvast naar de interesse bij de teams en atleten, uit die hoek blijkt dat er toch wel interesse. 
Vermoedelijk zal deze EC dit jaar alsnog toch niet plaatsvinden. Ook voor dit verhaal geldt vanuit het 
bestuursorgaan van SVL een negatief advies zoals in punt 7.1 wordt vermeld voor de eigen organisaties. 

 
• RDT haalt een huidige stand van zaken aan betreffende Twizzit. Indien de huidige trend van positieve 

acties niet blijft doorzetten, dan wordt dit probleem doorgegeven aan de RvB voor actie. 
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9 Overzicht vergaderingen: 
Vergadering Datum Tijdstip Locatie 
Raad van Bestuur 09/03/2020 20u00 Kattenbroek 
Raad van Bestuur 27/04/2020 20u00 MS Teams 
Raad van Bestuur 18/05/2020 19u30 MS Teams 
Raad van Bestuur 19/05/2020 19u30 MS Teams 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 25/05/2020 19u30 Online 
Raad van Bestuur 15/06/2020 19u30 MS Teams 
Raad van Bestuur 19/08/2020 20u00 Zoom 
Raad van Bestuur 24/08/2020 19u30 MS Teams 
Raad van Bestuur (SVL2.0) 10/09/2020 20u30 MS Teams 
Raad van Bestuur 05/10/2020 20u00 Aspen, Wilrijk 
Raad van Bestuur (SVL2.0) 07/10/2020 19u00 Aspen, Wilrijk 
Raad van Bestuur 30/11/2020 20u00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 01/02/2020 20u00 Te bepalen 
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 01/03/2021 20u00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 26/04/2021 20u00 Te bepalen 
Raad van Bestuur 21/06/2021 20u00 Te bepalen 

10 Takenlijst 
Wat? Wie? Deadline? 

Verslag opvragen overleg Coppens/Robbe met Materné Verzekert CDG DONE 

Opvolging functioneringsgesprekken – ideeën boom CDG ASAP 

Vragen betreffende de lerarenaansprakelijkheid doorspreken met Robbe 
en Arena. 

MD DONE 

Gsm-policy ter verifiëring voorleggen aan SD-Worx RDT ASAP 

Meeting inplannen met Robbe i.f.v. toekomst intern reglement CDG DONE 

Clubs informeren over het negatieve advies tem 30/11, CC stelt 
communicatie op en laat dit goedkeuren voor verzending door het DB 

CC ASAP 

 

 

Martine Dom (Dec 8, 2020 16:45 GMT+1)
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