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Voorwoord 
Beste leden van de algemene vergadering, leden, stakeholders 
 
Een woelig jaar, op zijn zachtst uitgedrukt. Vandaag is het voor velen een jaar geleden dat de krokusvakantie op zijn einde liep en 
een jaar zonder ski’s of snowboard aan onze voeten in luide. Een positief vooruitzicht ligt op deze datum nog niet in het verschiet. 
Voor velen onder ons een bittere pil om te slikken. We hopen spoedig perspectieven te krijgen om onze passie opnieuw te 
beoefenen. We houden daarbij in gedachten welke moeilijke tijden onze stakeholders, partners, de winkels, indoorpistes, leden, … 
niet moeten doormaken. 
 
Gelukkig kent ieder nadeel ook zijn voordeel. De coronaperiode heeft ons de ademruimte gegeven om te herstructureren en te 
herbronnen. Het product van dit proces is Sneeuwsport Vlaanderen 2.0, dat jullie op de bijzondere algemene vergadering van 25 
januari hebben goedgekeurd. We hopen dat iedereen het enthousiasme van het team en het bestuursorgaan voelt en klaar is om 
mee in die spreekwoordelijke boot te stappen. 
 
De lopende zaken kenden ook zijn evoluties. De samenwerking met De Kleine Prins als boekhoudkantoor is verder op elkaar 
afgestemd. Het uitrollen van Twizzit kent zijn kinderziektes, maar we merken dat de clubs de meerwaarde van het systeem leren 
kennen en gaandeweg gebruiken. Het komende jaar trachten we dit platform naar een hoger niveau te tillen en ook onze 
communicatie naar de leden te integreren. 
 
Het beleidsplan 2021-2024 viel eind augustus in zijn definitieve vorm. Een ambitieus plan, dat gerealiseerd zal worden door de 
verschillende bestuursgroepen en geleid wordt door de nieuwe algemeen coördinator, Christophe Coppens. Elke bestuursgroep 
werkt samen met de voorzitter en een teamlid in een tandem om zo voor een coherent geheel te zorgen. 
 
Financieel blijven wij een gezonde federatie. Het sociaal passief voorziet een buffer mochten er in de toekomst onvoorziene hordes 
opduiken. De winsten van de afgelopen jaren lopen ieder jaar een beetje terug. Dit door een jaarlijkse terugval in subsidies en een 
aangepaste begroting. In het verlengde zijn we blij te melden dat onze beleidsfocussen zijn goedgekeurd en we vanuit Sport 
Vlaanderen positieve feedback krijgen. Een pluim voor een hardwerkend team! 
 
Er waren het afgelopen jaar weinig mogelijkheden om sportieve prestaties op te tekenen. Gelukkig kon er hier en daar nog een 
essentiële verplaatsing worden toegestaan en zagen we onze topsporters toch een aantal mooie prestaties neerzetten. Voor een 
oplijsting van de prestaties verwijzen we naar het verslag van de topsportcommissie. 
 
De organisatoren van wedstrijden die (in moeilijke omstandigheden) hebben plaatsgevonden in eigen land, wensen we te 
feliciteren voor hun inzet. Niet iedere organisatie bleek echter mogelijk. Beslissingen waarvoor iedereen begrip op brengt, die 
genomen zijn in functie van eenieders gezondheid en waarvan we weten dat ook hier veel voorbereiding en energie in is gekropen. 
We bewonderen de inzet die aanwezig is binnen onze federatie. De veerkracht mag dan misschien wat weg zijn, zodra de 
heropeningen een feit zijn, geloven we er rotsvast in dat de batterijen terug opgeladen zullen zijn! 
 
Zoals u zal lezen in de jaarverslagen van de commissies (vanaf heden bestuursgroepen), zijn er het voorbije jaar slechts een beperkt 
aantal stappen gerealiseerd. Echter, de nieuwe samenstelling, de vorming en de start van deze bestuursgroepen, doet vrijwilligers 
branden van verlangen om de operationele doelstellingen te realiseren in het komende jaar.  
 
In dat opzicht kijken wij er nu reeds naar uit om elkaar volgend jaar te treffen. In levende lijve. In een seizoen waarin we elkaar wel 
op wedstrijden en events hebben getroffen. Momenten waarop we van gedachten hebben kunnen wisselen. Met verslagen van 
bestuursgroepen, gedragen door gemotiveerde en kwalitatieve personen, die ons berichten over hun verwezenlijkingen. Samen, 
met een goed glas en versnaperingen! 
 
Rest ons de leden van het bestuursorgaan en het team te bedanken voor hun inzet en hun medewerking tijdens het voorbije jaar. 
Samen met het team staan we sterk. Het belangrijkste blijft immers de sneeuwsport in Vlaanderen op de kaart zetten, veel mensen 
aan het sneeuwsporten krijgen, en deze lid maken van onze federatie. 
 
Martine Dom 
Uittredend voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen 

Christophe De Groof 
Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen  
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1. Structuur 
De stuctuur van Sneeuwsport Vlaanderen werd in 2020 volledig hertekend en opnieuw uitgewerkt in het Sneeuwsport Vlaanderen 
2.0 traject. 2020 betrof een jaar van uitdenken, uitschrijven en uitwerken van deze nieuwe structuur. De formele goedkeuring vond 
plaats op de bijzondere algemene vergadering van 25 januari 2021.  
 
Hieronder geven we eerst de oude en vervolgens de vernieuwde structuur schematisch weer. 
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1.1. Bestuursorgaan 
Het in punt 1 vernoemde transformatietraject had ook zijn uitwerking op het bestuursorgaan. We benadrukken dat 2020 een 
overgangsjaar was. Hieronder wordt de nieuwe situatie beschreven, zoals ze vandaag van kracht is. 
 
Sneeuwsport Vlaanderen wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste vier en maximum tien 
bestuurders. 
 
Het bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld: 

• De voorzitters van de verschillende bestuursgroepen 
• Minimum twee en maximum vier onafhankelijke bestuursleden 
• De algemeen coördinator of algemeen directeur (niet stemgerechtigd) 
• De technisch directeur topsport (niet stemgerechtigd) 

 
De bestuurders oefenen hun mandaat vrijwillig, zonder vergoeding, geschenken of voordelen alle aard uit. Bestuurlijke uitgaven 
en onkosten worden uitsluitend vergoed als de grootte en de functionaliteit ervan kan aangetoond worden en mits akkoord van 
het bestuursorgaan. Wie zetelt in het bestuursorgaan wordt geacht steeds integer te werken en handelen en dit rekening houdend 
met de missie, visie en de waarden en normen van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
In 2020 ontvingen de leden van het bestuursorgaan noch vergadervergoedingen, noch onkostenvergoedingen voor hun prestaties 
ten aanzien van het bestuursorgaan van Sneeuwsport Vlaanderen. 
 
Daarnaast werden er in het boekjaar 2020 geen belangenconflicten vastgesteld binnen het bestuursorgaan. 
 

Registratiedocument belangenconflicten 

Datum Naam Functie Omschrijving Actie 

01/01/2020 – 31/12/2020 / / Er deden zich geen 
belangenconflicten voor. / 
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1.1.1. Samenstelling bestuursorgaan
2020 
Dagelijks bestuur SVL 
 
Martine Dom, voorzitter 
Voorzitter Club Commissie 
martine@sneeuwsport.vlaanderen  
 
Christophe De Groof, secretaris 
Voorzitter freestyle commissie 
christophe@sneeuwsport.vlaanderen  
 
Verkozen bestuurders SVL 
 
Serge Van Puyvelde, bestuurder 
serge@snowvalley-racingteam.be 
 
Michael Bouas, bestuurder 
michael@thecapitallink.com  
 
Willem De Wachter, bestuurder 
svl.willem@gmail.com  
 
Commissievoorzitters en afgevaardigden SVL 
 
Stijn Urkens 
Voorzitter Topsportcommissie 
stijn@sneeuwsport.vlaanderen 
 
Chris Masset 
Voorzitter Technisch Alpijnse Commissie 
chris.masset@skynet.be  
 
Dries Van Stevens 
Voorzitter Jeugdsportcommissie 
dries@zondal.be 
 
Kim Semadeni 
Voorzitter Opleidingscommissie 
kim.semadeni@gmail.com 

2021 
Dagelijks bestuur SVL 2.0 
 
Christophe De Groof, voorzitter 
Voorzitter bestuursgroep freestyle 
christophe@sneeuwsport.vlaanderen  
 
Michael Bouas, ondervoorzitter 
Voorzitter bestuursgroep topsport 
michael@thecapitallink.com  
 
Martine Dom, financieel beheerder 
martine@sneeuwsport.vlaanderen  
 
Serge Van Puyvelde, secretaris 
serge@snowvalley-racingteam.be 
 
Bestuur SVL 2.0 
 
Willem De Wachter, bestuurder 
SVL.willem@gmail.com  
 
Chris Masset 
Voorzitter bestuursgroep alpijns skiën 
chris.masset@skynet.be  
 
Kim Semadeni 
Voorzitter bestuursgroep opleidingen 
kim.semadeni@gmail.com

 

1.1.2. Mandaten bestuursorgaan 

Voornaam Naam 1e mandaat ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 

Christophe De Groof 2/03/2015  x    x    x   
Martine Dom 2/03/2015  x    x    x   
Chris Masset 27/05/2019      x    x   
Willem De Wachter 26/03/2018     x    x    
Serge Van Puyvelde 26/03/2014 x    x    x    
Michaël Bouas 20/03/2017     x    x    x 
Kim Semadeni 26/03/2018     x    x    
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1.2. Personeel 

Voornaam Naam Functie 

Maarten Avonds Trainer topsportschool 

Childeric Bogaerts Jeugdtrainer snowboard 
Sporttechnisch medewerker 

Christophe Coppens 

Communicatiemanager 
Marketingverantwoordelijke  
Beleidsmedewerker basiswerking 
Algemeen coördinator1 

Bart De Bie Opleidingsmanager 

Robbe De Temmerman Administratief coördinator 
Beleidsmedewerker basiswerking 

Stijn Urkens Technisch directeur topsport  
Simon Vandepitte Rookie trainer snowboard 

 

1.3. Commissies – bestuursgroepen 
1.3.1. Commissies en commissievoorzitters SVL (2020) 

Naam Voorzitter Sinds 

Clubcommissie Martine Dom december 2014 
Jeugdsportcommissie Dries Van Stevens oktober 2015 
Opleidingscommissie Kim Semadeni maart 2018 
Freestylecommissie Christophe De Groof augustus 2017 
Technisch Alpijnse Commissie Chris Masset augustus 2019 
Topsportcommissie Stijn Urkens februari 2018 

 

1.3.2. Bestuursgroepen SVL 2.0 (2021) 

Naam Voorzitter Sinds 

Bestuursgroep opleidingen Kim Semadeni maart 2018 
Bestuursgroep freestyle Christophe De Groof augustus 2017 
Bestuursgroep alpijns skiën Chris Masset augustus 2019 
Bestuursgroep topsport Michaël Bouas Januari 2021 

 
 

  

                                                            
1 Algemeen coördinator sinds 1 januari 2021 
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1.4. Clubs en leden 
1.4.1. Aantal clubs 
Op onderstaande grafiek zien we de evolutie van het aantal clubs sinds 2012. 
 
In 2020 zijn er geen ontslagnemende clubs. 
 

 
 
In 2020 noteren we onderstaande clubs:

• Airborne Freeskiteam 
• Airness Ride Your Style 
• Antwerp Ski Team 
• ASP ski & snowboardschool 
• Casablanca Skiclub 
• Freestyle Team Snowvalley 
• Ice Mountain Racing Team 
• Indoor Ski Club 
• Koninklijke Skiclub Zondal 
• No Limit 
• Racing Team Aspen 
• Ski- en snowboard Travel White-Club 
• Ski-Xpert 

• Skibum online Skiing community 
• Skiclub Snow Valley 
• Skidôme Ski Team 
• Skimasters 
• Snowspirit 
• Sport Team Belgium 
• Sporty Ski en Snowboard 
• Trackx 
• We-Ski 
• Xbrigade 
• Yeti Ski school 
• (Provinciale skiclub) 
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1.4.2. Aantal leden per club2/3 
 

                                                            
2 Uitgezonderd Provinciale Skiclub 
3 De gegevens van 2020 werden nog niet gevalideerd door Sport Vlaanderen. 
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1.4.3. Situering van de clubs 
 

 
 

1.4.4. Situering van de kunstpistes (infrastructuur)4 
 

 
 

1.4.5. Evolutie ledenaantal5/6 
 

 
  

                                                            
4 Ice-Mountain (aangeduid in Wes-Vlaanderen) is in de praktijk gesitueerd in de provincie Henegouwen. 
5 Inclusief Provinciale Skiclub 
6 De gegevens van 2020 werden nog niet gevalideerd door Sport Vlaanderen. 
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1.4.6. Gemiddelde leeftijd 2014 – 2019 
 

 
 

1.4.7. Evolutie van de gemiddelde leeftijd 
 

 
 

1.4.8. Leden per geslacht7 
 

 
 

  

                                                            
7 De gegevens van 2020 werden nog niet gevalideerd door Sport Vlaanderen. 
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1.4.9. Competitie vs. recreatie (+ topsport) 
 

 
 

1.4.10. Drop-out (overzicht) 
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1.4.11. Aantal ongevallendossiers 
In afwachting van de resultaten Arena. 
 
Lichamelijke ongevallen: XX 
Burgerlijke Aansprakelijkheid: XX 
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2. Basisdoelstellingen 
 
SD001: SVL is het aanspreekpunt voor elke geëngageerde wintersporter en wordt aanzien als referentie in het Vlaamse 
wintersportlandschap. Via moderne communicatiemiddelen, gerichte promotionele activiteiten en innovatieve projecten 
laten we kennis doorstromen van competitiesport naar recreatie en creëren we zo een steeds groter wordend draagvlak. 
 

OD301 Via een gevarieerd keuzengamma kinderen (U8) op regelmatige basis laten proeven van de snowboardsport 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 
OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 
OD404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 
OD405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 

OD406 Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en dergelijk 
vergroten 

OD003 Online communicatie tools en kanalen optimaliseren voor de laatste technologische trends (mobile web, 2.0, 
social) 

OD004 Sneeuwsport Vlaanderen delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

OD005 De overlegorganen (werkgroepen, commissies) zijn vakexperten en afvaardigingen van clubs die op een 
constructieve manier de toekomst van de sport in goede banen leiden. 

OD006 
De beslissingsorganen (Raad van Bestuur / geschillencommissie) zijn vakexperten die verkozen worden binnen 
de commissie en daardoor zetelen i de Raad van Bestuur, aangevuld door verkozen actieve leden van de 
algemene vergadering. Samen stippelen ze het beleid van de federatie uit.   

OD007 Sneeuwsport Vlaanderen staat garant voor een open en transparant bestuur, met specifieke aandacht voor het 
democratische principe en proportionele afvaardiging van alle stakeholders 

OD010 SVL voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met het Antidopingdecreet en de Wereld 
Antidopingcode. SVL streeft een dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO Vlaanderen. 

OD011 
SVL neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid 
rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen 
en correct af te handelen 

OD103 Specifieke initiatieven en een communicatieplatform lanceren voor de doelgroep onder 10-jarigen 

OD104 Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze clubs 

OD105 Sportkampenaanbod in kaart brengen 
OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 
OD306 Opstart Werking Cross 
OD307 Opstar Werking freeride 

OD308 Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van bestaande 
events die op sneeuwsporters betrekking hebben 
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SD002: Op Vlaams, Nationaal en Internationaal niveau is SVL een gerespecteerde partner die actief op zoek gaat naar 
duurzame samenwerkingsverbanden met andere federaties, overheidsinstanties, reisorganisaties, enz.… SVL wordt 
dankzij een flexibel en positief imago als bindmiddel aanzien tussen de verschillende stakeholders. 
 

OD304 Sport specifieke kennis gebruiken om een aanbod te creëren voor de recreatieve snowboarder (van 14j tot) 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 
OD403 Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis  

OD104 Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze clubs 

OD105 Sportkampenaanbod in kaart brengen 
OD306 Opstart Werking Cross 
OD307 Opstar Werking freeride 

 
SD003: SVL is een moderne organisatie die gepassioneerde medewerkers flexibel laat functioneren binnen een systeem 
dat werkt met taken en verantwoordelijkheden in plaats van een klassieke vijfdagenweek - "9 to 5". Een light 
administratie met minimale basiskosten zorgt voor een gezond personeelsbeleid dat zekerheid biedt op lange termijn. 
 
OD403 Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis. 

OD001 Online ledenplatform dat zo intuïtief mogelijk is en zo weinig mogelijk humane tussenkomst vereist voor een 
vlotte aansluiting, betaling en opvolging voor ledenverzekering, inschrijvingen en aankopen.  

OD002 Up to date panel van communicatiekanalen om de club en leden zo snel en gemakkelijk mogelijk te informeren. 

OD003 Onlinecommunicatie tools en kanalen optimaliseren voor de laatste technologische trends (mobile web, 2.0, 
social). 

OD004 Clubcommissie 

OD005 De overlegorganen (werkgroepen, commissies) zijn vakexperten en afvaardigingen van clubs die op een 
constructieve manier de toekomst van de sport in goede banen leiden. 

OD006 
De beslissingsorganen (Raad van Bestuur / geschillencommissie) zijn vakexperten die verkozen worden binnen 
de commissie en daardoor zetelen i de Raad van Bestuur, aangevuld door verkozen actieve leden van de 
algemene vergadering. Samen stippelen ze het beleid van de federatie uit. 

OD008 Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur. 
 
SD004: SVL voert een actief beleid op medisch, ethisch en ecologisch vlak. Een gezonde geest, in een gezond lichaam, in 
een gezonde leefwereld vormen de uitgangspunten voor een beleid dat gericht is op het sociale en familiale karakter 
van wintersport. 
 

OD009 SVL wenst een efficiente procedure van schadesossiers van de leden en overzichtelijke analyse van jaarlijkse 
kwetsuren 

OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 
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SD005: Dankzij een verhoging van de eigen inkomsten en rationalisering van de uitgaven is de balans tussen eigen 
financiële inbreng en overheidssubsidies meer in evenwicht. De financiële impact van bepaalde 
beleidsfocussen/acties/activiteiten is een vast criteria in het beslissingsproces.  
 
OD008 Uitwerken en optimaliseren van de criteria rond Goed Bestuur 
OD405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 
OD101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 
OD102 Ondersteunen van wedstrijdbeoefening op Vlaams en nationaal niveau 

 
SD006: SVL staat in de eerste plaats voor een kwalitatief aanbod en dit zowel binnen de eigen acties als binnen de 
clubwerking, de competities en de opleidingen. Door in te spelen op de specifieke noden van de verschillende 
doelgroepen en rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van elke leeftijdscategorie voorziet SVL een traject 
van levenslang wintersporten. 
 

OD302 Een gevarieerd en continu aanbod van kwalitatieve snowboardactiviteiten organiseren en promoten, specifiek 
gericht op de doelgroep U12 

OD303 Intensieve en kwalitatieve trainingsprogramma's voorzien, complementair aan het clubaanbod, om maximale 
doorstroom richting topsportschool te creëren in de leeftijdscategorie 12-14j 

OD305 Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief trainings- en wedstrijdaanbod per leeftijdscategorie om 
drop-out tegen te gaan (van 14j tot ...) 

OD306 Opstart Werking Cross 
OD307 Opstar Werking freeride 

OD308 Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van bestaande 
events die op sneeuwsporters betrekking hebben 

OD156 Uitbouwen van een gedifferentieerd en kwalitatief trainings- en wedstrijdaanbod per leeftijdscategorie om 
drop-out tegen te gaan (van 14j tot) 

OD201 Competiewerking onderhouden en optimaliseren 

OD202 Instroom nieuwe freestyle-leden genereren door promoacties in combinaties / ter aanvulling van bestaande 
events die op sneeuwsporters betrekking hebben 

OD401 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 
OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 
OD404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 

OD406 Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en dergelijk 
vergroten 

OD407 Door het uitwerken van een nieuw opleidingstraject meer trainers en lesgevers opleiden  
OD408 Integratie van de VTS-opleiding in de topsportschool  
OD101 Organiseren van Vlaams wedstrijdcircuit Alpine Ski 
OD102 Ondersteunen van wedstrijdbeoefening op Vlaams en nationaal niveau 

OD103 Specifieke initiatieven en een communicatieplatform lanceren voor de doelgroep onder 10-jarigen 

OD104 Scholenwerking uitbreiden op lagere-schoolniveau om meer kinderen in contact te brengen met onze clubs 

OD106 Recreatieve werking Sneeuwsport Vlaanderen uitbreiden voor Alpine Ski 
OD107 Topsportresultaten en erkenning nastreven in Alpine ski 
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2.1. Alpijns skiën 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.2. Opleidingen 

OD107 Kwalitatief sterke lesgevers opleiden die zorgen voor een groter draagvlak voor de sector 

A40101 Organisatie workshops, toelatingsproeven 

Dit seizoen werden 20 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd getracht om de locaties zo goed mogelijk te 
spreiden, alsook proberen we de prijs op alle pistes gelijk te houden (wat jammer genoeg niet lukt in Snow Valley, Peer). 
 
Het staat clubs steeds vrij om zelf extra toelatingsproeven aan te vragen, mits ze voldoende deelnemers konden garanderen. Aan 
de toelatingsproeven namen 189 skiërs en snowboarders deel. Een forse daling, dit is duidelijk toe te wijden aan de afgelaste 
toelatingsproeven door de coronamaatregelen waarbij de skipistes in Vlaanderen gesloten werden. Met 76 geslaagden en een 
slagingspercentage van 40,2 % hebben ook onze opleidingen te leiden onder corona.  
 
We splitsten de cijfers op in ski & snowboard, hierbij blijft het aantal deelnemers voor de TLP snowboard (soms geen TLP 
snowboard georganiseerd, of geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen) terugvallen. 
 
Daarnaast worden nog steeds extra toelatingsproeven afgenomen in het buitenland door trainers A en skileraars. Dit gebeurt 
steeds meer en meer. Ook hier zijn er minder geslaagden, wat opnieuw te wijten was aan de coronamaatregelen dewelke reizen 
naar het buitenland verhinderden.  
 
Net als de vorige jaren wordt de lat hoog gelegd. Dit om te vermijden dat mensen veel geld betalen (naast cursusgeld ook reis- 
en verblijfskosten) en weinig kans maken op slagen. Deze strenge selectie blijkt nog steeds te werken. 
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Workshops en toelatingsproeven (ski en snowboard) 8 

# Datum Plaats # deelnemers 
ski 

# deelnemers 
snowboard 

# geslaagden 
ski 

# geslaagden 
snowboard 

1 10/01 Wilrijk, Aspen 11 / 4 / 
2 19/01 Komen, IM 5 / 5 / 
3 25/01 Peer, SV 7 / 1 / 
4 01/02  Wilrijk, Aspen 13 4 5 3 
5 09/02 Komen, IM 9 / 2 / 
6 15/02 Peer, SV 11 4 4 1 
7 14/03 Wilrijk, Aspen 56 / / / 
8 22/03 Komen, IM 9 / / / 
9 09/05 Peer, SV 6 / / / 

       
10 05/09 Peer, SV 7 / 2 / 
11 13/09 Komen, IM 13 / 4 / 
12 20/09 Wilrijk, Aspen 17 11 6 6 
13 27/09  Peer, SV 21 6 7 6 
14 04/10 Komen, IM 13 4 8 2 
15 10/10 Wilrijk, Aspen 22 1 6 1 
16 17/10 Peer, SV 6 4 1 2 
17 22/11 Wilrijk, Aspen 17 / / / 
18 29/11 Komen, IM 2 / / / 
19 05/12 Wilrijk, Aspen 14 / / / 
20 06/12 Peer, SV 5 / / / 

Subtotaal 155 264 34 55 21 

Totaal 189 298 76 
 
Onderstaande grafiek geeft het aantal deelnemers aan de toelatingsproeven doorheen de jaren weer. 
 

 
                                                            
8 ROOD = afgelastingen omwille van de COVID-19 maatregelen 
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A40102  Organisatie cursussen ski en snowboard9 

Initiator 
 

Balans 2020 praktijkcursus M3 initiator ski 

# Datum Organisatie Plaats # deelnemers # geslaagden % 
1 Lesvrijeweek KUL Wagrain 7 6 86 % 
2 Krokus Club Alpina Dachstein 6 5 83 % 
3 Pasen 1 Snowmania Val Di Sole    
4 Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes    
5 Pasen 2 Kriski Galtür/ ISchgl    
6 Herfst Kriski Stubai    
7 Herfst SkiFriends Kaprun    
8 Herfst Snowmania Kaprun    
9 Voor Kerst Flowtrack Gressoney    
10 Kerst  SkiFriends Les 2 Alpes    

Totaal 13 11 84,5 % 
 

Balans 2020 praktijkcursus M3 initiator snowboard 

# Datum Organisatie Plaats # deelnemers # geslaagden % 
1 Pasen 1 Snowmania Val Di Sole    
2 Pasen 2 Skifriends Les 2 alpes    
3 Herfst Skifriends Kaprun    
4 Herfts Snowmania Kaprun    

Totaal 0 0 0 % 
 
Instructeur B 
 

Balans 2020 praktijkcursus M3 instructeur B ski 

# Datum Organisatie Plaats # deelnemers # geslaagden % 
1 Lesvrijeweek KUL Wagrain 6 5 83 % 
2 Pasen 2 SkiFriends Les 2 Alpes    
3 Kerst Skifriends Les 2 Alpes    

Totaal 6 5 83 % 
 

Balans 2020 praktijkcursus M3 instructeur B snowboard 

# Datum Organisatie Plaats # deelnemers # geslaagden % 
1 Herfst Snowmania Kaprun    

Totaal 0 0 0 % 
  

                                                            
9 ROOD = afgelastingen omwille van de COVID-19 maatregelen 



 
 
 

 23 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Skileraar 
 

Balans 2020 praktijkcursus M3 skileraar 

# Datum Organisatie Plaats # deelnemers # geslaagden % 
1 Pasen 1 + 2 / Les 2 Alpes 18   

Totaal 0 0 0 % 
 
Aantal deelnemers module 3 
 
2020 was voor velen een rampjaar, zo ook voor onze opleidingen. Door de coronapandemie werd onze sport hard getroffen, onze 
opleidingen zijn hier het slachtoffer van geworden. Door de vroege sluiting van de skigebieden konden onze praktijkopleidingen 
in het buitenland niet doorgaan. Ook de start van het skiseizoen verliep in mineur. Voor de rest van het nieuwe seizoen moesten 
we ook aan de zijlijn toekijken hoe de skigebieden dicht bleven.  
 
Hierdoor komen we uit op slechts 13 cursisten voor initiator ski en 6 voor instructeur B ski. Betreft snowboard konden er als gevolg 
van de coronamaatregelen géén opleidingen plaatsvinden in 2020. 
 
Het slagingspercentage (als dit al representatief is), is voor initiator hetzelfde gebleven en voor instructeur B ski licht gestegen. 
 
Aantal deelnemers module 3 overheen de verschillende niveau’s: 
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Initiator ski 
 

 
Instructeur B ski 
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Initiator snowboard 
 

 
 
Instructeur B snowboard 
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Theoriecursussen 
 
Afgelopen seizoen werden er vier opleidingscycli initiator georganiseerd en één opleidingscyclus instructeur B. Hiervan hebben 
we de eerste opleidingscycli (M1, M2a en M2B) te Gent moeten annuleren door de eerste Lock down i.v.m. corona.   Eén moment 
werd einde zomervakantie gekozen voor de studenten secundaire en hoger onderwijs en dit werd op twee verschillende locaties 
gehouden als extra compensatie voor de anulatie van de eerste opleidingscycli te Gent in het voorjaar. In totaal tellen we 88 
deelnemers aan de theorielessen initiator en 20 deelnemers voor instructeur B. Dit is een duidelijke vermindering die we 
toeschrijven aan de coronacrisis. 
 
De verwerking van de resultaten zal voor 2020 even vlot blijven verlopen tussen de opleidingsmanager en de VTS. Via de online 
VTS database moeten de betrokken docenten nu zelf hun punten ingeven. Hier is nog ruimte voor verbetering, soms duurt het te 
lang vooraleer sommige docenten hun punten ingeven in VOTAS, maar verbetering is zichtbaar. Ze krijgen hiervoor maximum 
twee weken de tijd, al wordt er in de praktijk naar één en een halve week gestreefd. 

A40103 Organisatie van technische stages 

Er werd, in samenwerking met Kazou, een voorbereidende technische stage (screening) georganiseerd naar de toelatingsproef 
toe. Daarnaast werd een bijscholing voor gediplomeerde skileraren bij Kazou ingelast, deze laatste is niet kunnen doorgaan door 
de coronamaatregelen (sluiting skipistes). Ook in het binnenland werden enkele technische stages georganiseerd zoals: 
voorbereiding op de toelatingsproef, bijscholing voor monitoren bij touroperators en freestyle clinic,  wax en slijp clinics. Ook hier 
werden de meeste afgelast door de coronamaatregelen. 
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OD402 Lesgevers binden aan de federatie en hen de kansen bieden om mee te blijven evolueren 

A40201 Organisatie bijscholingen 

 

Bijscholingen georganiseerd door Sneeuwsport Vlaanderen 

# Datum Onderwerp Locatie 
1 19/10/20 Waxen & Slijpen Aspen, Wilrijk 
2 01/02/20 Workshop freestyle ski & snowboard Snowvalley, Peer 
3 05/03/20 Waxen & Slijpen Sportina, Erpe Mere 

 
Naast bovenstaande opsomming werden nog tal van bijscholingen georganiseerd op vraag van en voor clubs met als onderwerp 
SNOW ID. O.a. voor Airness, Travelwhite, … 
 
De workshops waxen en slijpen zijn steeds een groot succes in ons aanbod. 
 
Het merendeel van onze geplande workshops diende te worden afgelast omwille van de coronamaatregelen. 
 
Door de massale afgelastingen van onze praktijkopleidingen heeft de opleidingscommissie naar een alternatief gezocht om onze 
gediplomeerde of startende cursisten toch iets te kunnen aanbieden. 
 
Dit resulteerde in vier avonden online webinars tijdens de herfstvakantie. Deze werden zeer goed onthaald, we mogen spreken 
van een succesvolle webinarsweek: 
 

Webinars herfstvakantie 2020 

Datum Onderwerp # inschrijvingen 
2/11/20 Aansprakelijkheid van de ski- en snowboardleraar 70 
3/11/20 Materiaalkeuze ski 128 
3/11/20 Materiaalkeuze snowboard 29 
4/11/20 Go the Extra Mile! 148 
5/11/20 Waxen en slijpen ski 146 
5/11/20 Waxen en slijpen snowboard 36 

 

A40202 Organisatie stages voor credits 

Wegens corona konden er in 2020 geen stages worden georganiseerd. 
 

A40203  Cursustekst module 3 aanbieden via de website 

Onze cursustekst wordt online te koop aangeboden in de webshop van het ledenplatform. 
 
  

http://sneeuwsportvlaanderen.online/
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OD403  Door samenwerking op internationaal vlak de referentie zijn en blijven qua kennis  

A40301 Bijscholingen en opleidingen personeel 

Robbe De Temmerman 
 

• Basiscursus Sociare 
• BTW voor sportfederaties 
• Deep Dive Forms & Interactive PDF 

 
Christophe Coppens 
 

• Traject digitale strategie en communicatie 
• Webcontent die scoort: hoe maak ik de inhoud van mijn website meer doelgroepgericht? 
• Traject digitale strategie en communicatie 

 
Stijn Urkens 
 

• Eindfase opleidingstraject technisch directeur topsport 
• Nado Webinar: Wada Code 2021 
• GoToWebinar - The FIS C-19 Prevention Risk Management Webinar 
• GoToWebinar - 2nd FIS Covid-19 Prevention Risk Management Webinar 
• Ticka webinar reeks: Webinar Develop me: Managing change and taking care of myself 
• Ticka webinar reeks: Webinar Develop us: Virtual collaboration 
• Ticka webinar reeks: Webinar Develop others: Virtually leading with impact 
• Ticka webinar reeks: Webinar Develop culture: Using your culture into the new reality 
• Every day I get up and take a shower, also today… Build routines 

 
Childeric Bogaerts 
 

• Dag Van de trainer 
• Coaches platform 
• Ticka: webinar: me, us, others, culture. 

 
Maarten Avonds 
 

• Dag van de trainer 
 
Bart De Bie 
 

• Online typecursus  
 
Simon Vandepitte 
 

•  
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A40302 Bijscholingen en opleidingen voor docenten 

Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen. Deze stages zijn 
niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de knie te krijgen. Ze zijn eveneens van belang om als 
docententeam eenzelfde visie te behouden. 
 
Zo trokken de docenten eind augustus naar Snowvalley te Peer. Eén van de weinige momenten die heeft kunnen plaatsvinden in 
deze pandemie. 
 

• 30/08/2020 te Snowvalley, Peer 
• Bijscholing module 3, basisschool 
• 22 docenten aanwezig (18 ski, 4 snowboard) 

 

 
 

A40303 Opleidingscommissie 

Zie jaarverslag van de voorzitter in punt 3. 
 

OD 404 Jongeren warm maken en houden op het recreatieve niveau van de ski en snowboard sport 

A40401 Ontwikkeling, lancering, verankering van een ski/snowboard diploma, groeiboekje 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de beleidsfocus innovatie: SNOW ID. 
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OD 405 Meer naambekendheid genereren en het bereiken van meer leden en potentiële partners 

A40501 Promotie opleidingen en bijscholingen via allerlei kanalen  

Voor de promotie van onze opleidingen zetten we sterk in op sociale media Facebook en Instagram. Ook communiceren we 
verschillende keren per jaar via een nieuwsbrief die rechtstreeks gericht is aan alle gediplomeerde leden. 
 
Vanzelfsprekend wordt de promotie en communicatie van onze opleidingen en bijscholingen ook opgenomen op onze website 
en trekken we de lijn door via brochures en media van onze partner-reisorganisatoren en partner-(winter)sportwinkels. 
 
Verder zijn we ook visueel aanwezig op de verschillende Vlaamse indoorpistes. 
 
Twee voorbeelden van de visuals die worden ingezet bij de communicatie van onze opleidingen: 
 

     
 

A40502 Maken van promo filmpjes 

In 2020 werd geen (nieuwe) promofilm gelanceerd. We zetten nog steeds het materiaal van voorgaande jaren in. 
 
www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/videos/890982414390275/ 
 

A40503 T-shirts, gadgets, uitwerken, maken, … 

Gezien de wereldwijde coronacrisis zochten we een toepasselijk gadget voor onze leden. Daarom stuurden we iedereen die de 
afgelopen drie jaar lid werd van Sneeuwsport Vlaanderen een “hygiënesleutel” toe. 
 
Daarnaast zetten we ook de gadgets van voorgaande jaren in ter promotie van SVL: mutsen, buffs, lippenbalsem, thermosflessen, 
… 

https://www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/
https://www.instagram.com/sneeuwsportvlaanderen/
http://www.facebook.com/SneeuwsportVlaanderen/videos/890982414390275/
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OD406 Via ski en snowboard boekje het bereik naar de betrokkenheid van skiclubs, reisorganisaties en dergelijk 
vergroten 

A40601 Contacten leggen bij nieuwe skischolen, clubs, reisorganisaties, … 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de beleidsfocus innovatie: SNOW ID. 

A40602 Bijscholing Ski/snowboard boekje 

Voor dit verslag verwijzen we naar de rapportering van de beleidsfocus innovatie: SNOW ID. 
 

OD407 Door het uitwerken van een nieuw opleidingstraject meer trainers en lesgevers opleiden  

A40701 Herwerken en uitwerken cursusteksten leraar opleiding 

In 2017 zijn de drie praktijkweken module 3 van de nieuwe opleiding skileraar doorgegaan te Les 2 Alpes tijdens de Paasvakantie en te 
Kaprun tijdens de Herfstvakantie. 
 
Ondertussen zijn er 5 gediplomeerde skileraars, anderen zijn nog aan de opleiding bezig (skiproeven met tijdsmeting). In 2019 noteren 
we dus één gediplomeerde extra ten opzichte van 2018. 

A40702 Uitwerking Trainer B / Trainer A 

Gesprekken voor nieuwe stramienen Trainer B opgestart met de VTS. 
 

OD408 Integratie van de VTS-opleiding in de topsportschool  

A40801 Organisatie verkorte versie module 3 in 3de graad 

Gesprekken zijn opgestart. 

A40802 Organisatie module 2 en 2b in de 3de graad  

Gesprekken zijn opgestart. 
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2.3. Freestyle 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.4. Jeugdsport 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.5. Laagdrempelig sporten 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.6. Innovatieve projecten 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.7. Topsport 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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2.8. Algemene werking 
In afwachting voor rapportering 1 april 2021. 
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3. Commissieverslagen 
3.1. Technisch alpijnse commissie 
Het afgelopen jaar werden we plots en brutaal geconfronteerd met een voor ons en voor iedereen ongekende en ongeziene 
pandemie veroorzaakt door het coronavirus, “COVID-19”. De focus kwam hierdoor te liggen op het leren omgaan met deze situatie 
en vooral op hoe we in alle veiligheid in de mogelijkheid zouden zijn om onze geliefde sneeuwsportactiviteiten opnieuw te kunnen 
opstarten. 
 
Na het Vlaams Miniemenkampioenschap in St. Johann hebben we in samenwerking met onze federatie en de overheid moeten 
beslissen en aanvaarden dat het ene event na het andere afgelast werd en het beoefenen van onze alpine activiteiten volledig 
stilgelegd werd. Moeilijk te aanvaarden maar het feit dat het om een globaal gezondheidsprobleem en een algemene lockdown 
ging, maakte de teleurstelling en de ergernis zachter. 
 
Voor 2021 hopen we dat er stilaan licht in de duisternis komt. We hernemen de professionalisering van ons wedstrijdcircuit 
waaronder onze opleidingen, alle technische materie en de reglementeringen. De slogan “without officials no sport” blijft actueel 
en we hopen dan ook dat we de opleiding en de continue begeleiding van onze officials kunnen organiseren.  
 
We kijken uit naar de samenwerking met de bestuursgroep opleidingen van Sneeuwsport Vlaanderen inzake het inhoudelijke van 
onze opleidingen traceren en reglementering en het officialiseren van brevetten of diploma’s. 
 
Realisaties & activiteiten tijdens het afgelopen jaar: 

• Frequente digitale meetings om de vinger aan de pols te kunnen houden 
• Intensieve samenwerking met Sneeuwsport Vlaanderen in het kader van de voorbereiding op SVL2.0 en het opvolgen van 

COVID-19 
• Coördinatie & ondersteuning van het wedstrijdcircuit door het uitschrijven en toepassen van specifieke 

coronamaatregelen waardoor er toch drie wedstrijden van de Skicup zijn doorgegaan onder het waakzame oog van onze 
federatie 

• Communicatie en interactie met de clubs die beslisten om een Skicup wedstrijd te organiseren 
• Update FIS reglementering: seminarie voor officials via webinar gehost door de British Ski & Snowboard Federation 
• Vergoeding voor de vrijwilligers: aangezien er slechts drie Skicup wedstrijden werden georganiseerd bedraagt de 

uitbetaalde vergoeding voor twaalf vrijwilligers € 340 
• We kunnen rekenen op een team van 36 actieve vrijwilligers 
• Grondige aanpassingen reglement Skicup van Vlaanderen 2020-2021-2022 met aandacht voor het invoegen van de 

werking van de geschillencommissie, het tuchtreglement en de gedragscodes.   
• Voorbereiding NAKC (Nationale Koerscommissie) en coördinatie van het nationaal reglement, het vademecum voor 

seizoen 2020-2021 
• Adviseren van andere commissies  
• Voorbereiding voor de samenwerking met de bestuursgroep opleidingen van Sneeuwsport Vlaanderen inzake het 

inhoudelijke van onze opleidingen traceren en reglementering en het officialiseren van brevetten of diploma’s. 
 
Geplande, maar geannuleerde activiteiten: 

• De volledige terugronde van de Skicup van Vlaanderen 2019-2020 
• Meer dan de helft van de wedstrijden heenronde 2020-2021 
• Opleiding + stages poortrechters 
• Opleiding + stages ter voorbereiding van het doorgroeien als official 
• Week van de Official in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie 
• Bijscholing traceren 

 
De voorzitter 
Chris Masset 
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3.2. Opleidingscommissie 
2020 was voor velen een rampjaar, zo ook voor onze opleidingen. Door de coronapandemie werden onze en vele andere sporten 
hard getroffen. Door de vroege sluiting van de skigebieden konden onze praktijkopleidingen in het buitenland niet doorgaan. 
Ook de start van het skiseizoen verliep in mineur. Voor de rest van het nieuwe seizoen moesten we ook aan de zijlijn toekijken 
hoe de skigebieden dicht bleven. 
 
Zowel onze workshop toelatingsproeven, theorie- en praktijkcursussen en dit over de verschillende niveau’s heen, kregen het 
zwaar te verduren onder de coronamaatregelen. 
 
Dit seizoen werden 20 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd getracht om de locaties zo goed mogelijk te 
spreiden, alsook proberen we de prijs op alle pistes gelijk te houden. In totaal namen 189 skiërs en snowboarders deel. Deze forse 
daling is duidelijk toe te wijden aan de afgelaste toelatingsproeven door de coronamaatregelen. Met 76 geslaagden en een 
slagingspercentage van 40,2 % is de impact van corona duidelijk op te tekenen. 
 
Net als de vorige jaren wordt de lat hoog gelegd bij onze toelatingsproeven. Dit om te vermijden dat mensen veel geld betalen 
(naast cursusgeld ook reis- en verblijfskosten) en weinig kans maken op slagen. Deze strenge selectie blijkt nog steeds te werken. 
 
Afgelopen seizoen werden er vier opleidingscycli initiator georganiseerd en één opleidingscyclus instructeur B.  Hiervan hebben 
we de eerste opleidingscycli (M1, M2a en M2B) te Gent moeten annuleren door de eerste Lock down i.v.m. corona.   Eén moment 
werd einde zomervakantie gekozen voor de studenten secundaire en hoger onderwijs en dit werd op twee verschillende locaties 
gehouden als extra compensatie voor de anulatie van de eerste opleidingscycli te Gent in het voorjaar. Aan de theoriecursussen 
initiator SKI/SNOW namen 32 + 23 + 33 = 88 cursisten deel. Aan de theoriecursussen instructeur B SKI/SNOW namen 14 ski + 6 
snowboard = 20 cursisten deel. Aan de Module 1 Lesgever namen er 7 cursisten deel. In totaal namen er 115 cursisten deel aan 
de theoriecursussen. 
 
Op het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen worden, in samenwerking met de docenten van de opleidingscommissie, de 
cursusteksten zo veel mogelijk up-to-date gehouden. 
 
Ook in 2020 werd Sneeuwsport Vlaanderen in de denkcel van VTS vertegenwoordigd door Kim Semadeni (Karel De Grote 
Hogeschool), Stijn Urkens (TC en DSKO snowboard), Lode Nolf (DSKO alpijns skiën) en Bart De Bie (STC). 
 
De directeurs sportkaderopleidingen en de cursusverantwoordelijke werden door Sneeuwsport Vlaanderen ingebracht. 
Sneeuwsport Vlaanderen vaardigde steeds een examinator af voor de theoretische examens en verschillende lesgevers (docenten) 
voor de theoriecursussen.  
 
Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij te scholen. Deze stages zijn 
niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de knie te krijgen. Ze zijn eveneens van belang om als 
docententeam eenzelfde visie te behouden. 
 
Zo trokken de docenten eind augustus naar Snowvalley te Peer. Eén van de weinige momenten die heeft kunnen plaatsvinden in 
deze pandemie. 
 
Door de massale afgelastingen van onze praktijkopleidingen heeft de opleidingscommissie naar een alternatief gezocht om onze 
gediplomeerde of startende cursisten toch iets te kunnen aanbieden. Dit resulteerde in vier avonden online webinars tijdens de 
herfstvakantie. Deze werden zeer goed onthaald, we mogen spreken van een succesvolle webinarsweek. 
 
Laten we 2020 snel vergeten en vooruitkijken naar 2021. 
 
De voorzitter 
Kim Semadeni 
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3.3. Freestyle commissie 
De commissie heeft in de loop van 2020, mede door corona, zijn weg gezocht en gevonden in online meetings waarbij er af en 
toe samen werd gezeten door de harde kern, samen met clubverantwoordelijken. Dit zorgde voor een pak meer betrokkenheid 
en een positieve drive. Bij bevraging over het engagement voor dit seizoen werd duidelijk dat Katrien Aerts andere prioriteiten 
voor zich ziet en kwalitatief geen tijd meer kan geven aan de freestyle commissie. Wij wensen haar alvast het beste in de toekomst 
en bedanken haar voor haar inzet van de voorbije jaren. 
 
In het najaar van 2019 startte de eerste editie van de Freestyle Tour. Een wedstrijdtour met stops over Nederland en Vlaanderen. 
Na de eerste wedstrijd Into the woods CUTDOWN in Ice Mountain (IM) (zie jaarverslag 2019) stond in 2020 de manche in Snow 
Valley op het programma. Net zoals in IM werd het een waanzinnig succes. Gelijkaardige deelnemersaantallen werden bekomen. 
Toen brak COVID-19 uit en werden de rest van de stops gecancelled, inclusief de wedstrijd in Aspen. In het najaar van 2020 startte 
de tweede editie van de Freestyle Tour, maar opnieuw zorgde de pandemie voor een annulatie van alle binnenlandse wedstrijden. 
 
Naar aanleiding van COVID-19 trok NSKIV de stekker uit alle nationale en internationale events voor het voorjaar van 2020. 
Hierdoor werd de organisatie van Snowfest ook stopgezet wegens veiligheidsrisico’s en sluiting van het skigebied Laax in 
Zwitserland Graubunden. Snowfest kijkt wel positief vooruit naar een nieuw event. Hier zijn Martijn Oostdijk, Paco Krom en 
Christophe De Groof actief op zoek gegaan naar een nieuwe partner in het organiseren van Snowfest 20-21. Dit werd ook 
gevonden in het Zwitserse gebied Crans Montana. 
 
We hopen samen met de ganse community dat we de voorziene wedstrijden alsnog op een later tijdstip kunnen aanbieden. In 
zijn eerste seizoen kende de freestyle tour nog wat kinderziektes. De zomer van 2020 is gebruikt om aan de hand van een SWOT 
analyse deze ziektes te detecteren en op te lossen. Desondanks dat we deze nieuwe ontwikkelingen nog niet hebben kunnen 
testen, kijken we toch positief vooruit. 
 
De opstart met Twizzit kent zijn kinderziektes. Zo is de feedback van de helpdesk vaak laat en ontoereikend. De clubs vragen naar 
een concrete opleiding rond het platform en dit in real life. Ze beamen wel dat er positieve factoren zijn in het werken met het 
medium zoals de betalingen, inschrijving etc. 
  
XBrigade is met 70 inschrijvingen een succesvolle start aan het maken. Vooral het feit dat ze hun leden een interessant voordeel 
kunnen bieden in de aankoop van een skipas geeft hen de nodige slagkracht. Het verwerken van dit abonnement zou een 
meerwaarde kunnen zijn in Twizzit en de communicatie naar Aspen kunnen vergemakkelijken.  
 
Snow Valley klokt momenteel af op 79 leden. In het begin van het seizoen 2019-2020 heeft Airborne besloten om samen te vloeien 
met het freestyle team van Snow Valley. 
 
Ice Mountain kende een status quo wat betreft hun ledenaantal. Maarten Avonds gaf na 10 jaar de fakkel door aan Simon 
Vandepitte als leider van het team. We bedanken Maarten voor zijn inzet!  
 
Internationaal werd er niet stilgezeten en heeft Simon Vandepitte zich geëngageerd om samen met de jurygemeenschap een 
judging platform uit te werken. Thinkific werd zo geboren bij de FIS. Hiervoor werkte Simon de discipline big Air uit. Onze eigen 
snowboardjuryleden hebben ondertussen kennis kunnen maken met het platform. Alsook hebben deze op het einde van het 
platform de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de webinars aangaande de jurering van Big air, Halfpipe en Slopestyle. 
De beperkte tijd voor handen heeft er echter voor gezorgd dat geen van onze juryleden tijdig konden aansluiten.  
 
Gezien de herstructurering binnen de FIS zal de werkgroep skicross in 2021 geherpositioneerd worden naar alpine en daar 
fungeren als de focusgroep skicross. 
 
De werkgroep freeride kende in 2020 een tegenslag met de annulatie van het BK in Nendaz. Net zoals het freestyle BK strooide 
de pandemie roet in het eten. Naast het organiseren van het BK, kende de werkgroep geen evolutie, noch werden er andere 
vergaderingen ingericht. De focusgroep freeride zal in 2021 een doorstart moeten maken. 
 
De verslaggeving van onze sporten wordt voornamelijk gevoerd via social media en de Freestyle Recap.  
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De recap werd acht keer uitgestuurd in 2020. Vijf keer minder dan vorig jaar en voornamelijk toe te schrijven aan COVID-19. Er zijn 
587 mensen die hem ontvangen (status quo) en het voorbije jaar had hij een open rate van 35% (status quo) wat het dubbele is van 
een normale sport nieuwsbrief. 
 
Helaas was Rail ‘n Snow (zie jaarverslag 2019) door de huidige covid situatie onmogelijk opnieuw te organiseren. 
 
Als commissievoorzitter wil ik nadrukkelijk alle commissieleden bedanken voor hun inbreng. De grootste pluim gaat naar de 
vrijwilligers, de clubs en hun trainers die er wekelijks voor zorgen dat de jeugd op professionele wijze kan genieten van de freeski- 
en snowboardsport!  
 
Onze doelstellingen voor 2021  
We starten met een nieuwe bestuursgroep en nieuwe leden. Onze eerste doelstelling is om iedereen te leren kennen en zijn/haar 
kwaliteiten in te zetten waar nodig. 
 
We houden een vinger aan de pols wat betreft onze operationele doelstelling, specifiek richten we ons dit jaar op:  

• Inzetten op een doelgerichte communicatie naar de community 
• Logistieke (wedstrijdreglementen, inschrijvingen, puntenlijsten, clubwerking…) zaken vergemakkelijken 

 
Evaluatie doelstellingen 2020:  

• Freestyle Tour: kinderziektes wegwerken en een succesvol tweede seizoen (tijdig) lanceren => deze zomer herbekeken en 
gesleuteld d.m.v. SWOT analyse. Spijtig genoeg niet in de praktijk kunnen testen. 

• Concrete sponsoring voor de Freestyle Tour: werd door de huidige situatie niet aangehaald wegens andere prioriteiten 
bij potentiele sponsors.  

• Ledenaantal clubs behouden en uitbreiden voor freestyle ski: Ice mountain 47 naar 46. Snow Valley 68 naar 79 
• Freeride: vergroten van de groep deelnemers: valt niet te evalueren o.w.v. COVID-19 
• Jurering freeski ondersteunen: net zoals bij snowboard is er een digitaal platform waar materiaal beschikbaar gesteld 

wordt. Er zijn geen ski-juryleden gevonden die geïnteresseerd zijn of voldoende tijd hadden om zich hier in te verdiepen. 
• Logistieke (wedstrijdreglementen, inschrijvingen, puntenlijsten,…) zaken vergemakkelijken: theoretische uitwerking, geen 

tests mogelijk geweest in de praktijk. 
 
De voorzitter 
Christophe De Groof 
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3.4. Jeugdsportcommissie 
In 2020 hadden we wederom recht op een subsidie voor de beleidsfocus jeugdsport met ons jeugdsportproject Kids on Snow. Een 
totaalbedrag van € 15.203,22 werd uitgedeeld aan de deelnemende clubs. Deze middelen werden via de beoordeling van een 
subsidiedossier (volgens een verdeelsleutel en subsidiereglement) als volgt verdeeld onder de tien ingestapte clubs: 
 

Scores en subsidiebedrag Kids on Snow 2020 

CLUB SCORE BEDRAG 
Zondal Racing Team 1327,7 € 2.544,09 
Xbrigade 947,5 € 1.815,56 
WeSki 924 € 1.770,53 
Snow Valley 820 € 1.571,25 
Skimasters 819,5 € 1.570,30 
Aspen 754 € 1.444,79 
Snowspirit 698 € 1.337,48 
Ice Mountain 609,5 € 1.167,90 
Freestyle Snow Valley 602 € 1.153,53 
Airborne Ski 432 € 827,78 

 
Ook de jeugdsportwerkingen van onze clubs werden in 2020 niet gespaard van de coronapandemie en bijhorende maatregelen. 
Het seizoen 2019-2020 eindigde dan ook al op 13 maart. Een aantal grote jeugdsportevents stonden nog op de planning, maar 
werden noodgedwongen toegevoegd aan de lange lijst met afgelastingen. Seizoen 2020-2021 werd enthousiast ingezet, maar al 
snel waren het enkel nog de jongsten tot 13 jaar die konden genieten van de mooiste sport ter wereld. 
 
Achter de schermen werd er verder gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe jeugdsportproject voor de beleidsperiode 
2021-2024.  
 
Tijdens het voorbije Kids on Snow project (jeugdsportdossier 2017-2020) lag de focus op het kwantitatieve luik met behoud en/of 
verhoging van de kwaliteit. Na een succesvolle afgelopen beleidsperiode met veel kwalitatieve progressie, zal de nadruk nu 
voornamelijk liggen bij het verhogen van de instroom van jeugdsportleden (verhoging van de sportparticipatie) en het 
verminderen van de drop-out, alsook de lastverlaging van de clubs door het implementeren van een online module in het 
ledenplatform, genaamd “SnowStarz jeugdsportactieplan”. We willen dit bereiken via een sterrensysteem. Een motivatietool dat 
“SnowStarz-sterren” bedeeld aan clubs, gaande van éé ster tot maximum vijf sterren. Het is onze bedoeling om de deelnemende 
clubs op recreatievlak vooral aan te zetten om het eigen bereik op te drijven of om het bereik van Sneeuwsport Vlaanderen mee 
te doen stijgen, alsook om de competitieve werking te optimaliseren en een doorstroom te verkrijgen van recreatief participerende 
jeugd naar het competitieve luik. 
 
Met de introductie van SVL 2.0 verdwijnt de jeugdsportcommissie en eindigt ook mijn mandaat als voorzitter. Ik heb het volste 
vertrouwen in de verderzetting van het jeugdsportproject vanuit de verschillende bestuursgroepen, gecoördineerd door onze 
algemeen coördinator Christophe Coppens.  
 
Rest mij nog alle deelnemende clubs te bedanken voor hun inzet voor de jeugdsport! 
 
#staysafe! 
 
De voorzitter 
Dries Van Stevens 
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3.5. Topsportcommissie 
2020 werd, ook voor topsport, getekend door de coronacrisis. Enerzijds werd het seizoen 2019-2020 abrupt afgebroken, met alle 
gevolgen voor de geplande wedstrijden en trainingsstages. Anderzijds bleken er in de start van het seizoen 2020-2021 toch heel 
wat mogelijkheden gecreëerd te kunnen worden voor onze topsporters.  

Topsportwerking Snowboard 

Intensive Rookie Program (talentdetectieprogramma - TDP) 
In 2020 werd een nieuw talentdetectieprogramma snowboard opgestart: het Intensive Rookie Program (IRP). Doel van dit 
programma is onze talentvolle rookies op een meer gestructureerde wijze te kunnen trainen en begeleiden. Het IRP is gebaseerd 
op een samenwerking met de clubs. De rookies blijven namelijk actief in hun club, maar krijgen daarnaast een trainingsaanbod 
vanuit Sneeuwsport Vlaanderen.  
 
In functie van dit programma werd een nieuwe trainer tewerkgesteld: Simon Vandepitte. Simon is verantwoordelijk voor de 
planning en uitvoering van de trainingen en stages. 
 
Het programma realiseert zijn doelen: de rookies ontwikkelen zich efficiënt en sterk op basis van de aangeboden omkadering en 
het gestructureerde programma. 
 
Naar de toekomst willen we deze IRP-werking verder verankeren in de topsportwerking en onderzoeken hoe we het rendement 
verder kunnen opdrijven. 
 
Topsportschool snowboard (talentontwikkelingsprogramma - TOP) 
In juni 2020 studeerde Jules De Sloover af aan de topsportschool in Wilrijk. Jules werd opgenomen in een 
topsportstudentenproject. Hij studeert momenteel aan de HOGent in de richting LO en bewegingsrecreatie (bachelor 
lerarenopleiding). Jules voldeed aan de criteria om door te stromen naar de elitewerking en werd bijgevolg dit seizoen 
opgenomen als atleet van de elitewerking. 
 
In het schooljaar 2020-2021 stroomden er geen nieuwe leerlingen in. Dylan Van Hoeij en Evy Poppe blijven opgenomen in het 
TOP. 
 
Elitewerking snowboard (prestatieprogramma - PP) 
Sneeuwsport Vlaanderen had in 2020 twee actieve prestatieprogramma’s voor snowboard en één voor alpijns skiën. 
 
Prestatieprogramma 2 omvatte Loranne Smans en Sebbe De Buck, met Kevin Bronckaers als coach.  
Prestatieprogramma 1 omvatte Seppe Smits, Stef Vandeweyer en Ilias Van Hoof met Jean Valère Demard als coach.  
 
Voor Stef en Ilias was slechts een beperkt budget beschikbaar. Na het stilvallen van het seizoen omwille van de 
coronamaatregelen, werd op basis van de evaluatie beslist dat zowel Ilias als Stef niet weerhouden werden in de elitewerking 
van Sneeuwsport Vlaanderen. Beide riders konden niet de verwachte progressie in tricks en resultaten voorleggen. In september 
2020 sloot Jules De Sloover aan in PP1. 
 
Alle andere riders kregen een positieve evaluatie op basis van de geleverde resultaten doorheen het seizoen 2019-2021.  
 
Seppe Smits en Sebbe de Buck behielden hun financiering bij Sport Vlaanderen, evenals hun tewerkstellingscontract. Loranne 
Smans werd op basis van haar prestaties terug opgenomen in het topsportstudentenproject, waar ook Jules De Sloover in 
opgenomen werd. 
 
Seppe Smits blesseerde zich ernstig in november. Hij staat voor een lange revalidatie en zal pas in augustus 2021 terug op de 
sneeuw verschijnen. Sebbe De Buck hield een blessure over aan zijn deelname op de US Open. Hij kwam begin december terug 
op de sneeuw.  
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Impact COVID-19 
Net zoals voor andere sporten betekende de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus het einde van het seizoen voor alle 
snowboardactiviteiten. Tot half maart had het seizoen kunnen lopen zoals voorzien. Daarna waren we genoodzaakt alle riders 
terug te halen naar België en een alternatief programma uit te werken voor de maanden maart en april. In de loop van de 
maand mei werden de snowboardtrainingen op dryslope hervat worden en vanaf juli de indoortrainingen.  
 
Na een intense voorbereiding in het binnenland werd in augustus geopteerd om ook de buitenlandse stages terug te hervatten. 
Voor alle buitenlandse activiteiten werd een strikt protocol opgesteld dat er te allen tijde voor moest zorgen het risico op 
besmettingen bij atleten en coaches te beperken. De protocols werden steeds bijgewerkt en geüpdatet op basis van de meest 
recente maatregelen in België en op verplaatsing. Tot nu toe liep geen enkele atleet, trainer of lid van de omkadering een 
besmetting op. 
 
Er werden uitgebreide trainingsblokken georganiseerd in Italië (Stelvio), Zwitserland (Saas Fee) en Oostenrijk (Stubai) die 
toelieten dat alle atleten de nodige progressie maakten in functie van het wedstrijdblok. 
 
Ten gevolge van COVID-19 werden heel wat wedstrijden afgelast. In het seizoen 2019-2020 werd tot de start van de lockdown 
een normaal programma afgewerkt. Daarna werden alle wedstrijden geannuleerd. In het seizoen 2020-2021 is het aanbod op 
alle niveaus zeer beperkt. 
 
Wedstrijdresultaten 
Seppe Smits: 

• FIS WC SS Mammoth – US Grand Prix: 6e 
• FIS EC BA Moscow: 6e  

 
Sebbe De Buck: 

• Burton US Open SS: 10e 
• X-games SS: 13e 

 
Loranne Smans: 

• FIS WC SS Seiser Alm: 4e 
• FIS WC SS Mammoth – US Grand Prix: 7e 
• FIS WC SS Calgary: 11e 
• FIS EC SS Corvatsch: 3e 

 
Evy Poppe: 

• WRF Livigno SS: 1e 
• YOG Lausanne 2020 SS: 1e 
• YOG Lausanne 2020 BA: 10e 
• Burton US Open SS: 12e 
• FIS EC SS Corvatsch: 5e 
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Ski 

Alpijns skiën – prestatieprogramma Sam Maes 
Seizoen 2019-2020 verliep voor Sam Maes moeilijk. Hoewel hij op sporttechnisch niveau op training veel progressie maakte, kon 
hij deze progressie niet overbrengen naar topresultaten. De evaluatie gaf aan dat er nood was aan verdere mentale 
ondersteuning. Voor Sam werd een traject opgestart met Jef Brouwers. 
 
Daarnaast veroorzaakte de slechte relatie met de serviceman en de sponsor voor onrust die niet bijdroeg aan een sereen 
seizoen. Sam veranderde in de aanloop naar seizoen 2020-2021 van sponsor. Bij de nieuwe sponsor vindt hij de ondersteuning 
die hij nodig heeft op het gebied van materiaal. 
 
Het tewerkstellingscontract van Sam en zijn prestatieprogramma werden verlengd voor het seizoen 2020-2021. 
 
Helaas blesseerde Sam zich begin januari waardoor de rest van het seizoen 2020-2021 aan hem voorbijgaat. Sam keert in de 
maand augustus terug naar de sneeuw. 
 
Resultaten Sam Maes 

• EC GS Kirchberg: 23e & 12e  
• EC GS Meribel: 7e 
• WC GS Sölden: 18e 
• EC GS Gurgl: 28e 

 
Skicross Xander Vercammen 
Xander nam in 2019-2020 deel aan verschillende EC’s. Hij behaalde hier op regelmatige basis top 20 plaatsen. 
in het seizoen 2020-2021 maakte hij de overstap van het Europacup circuit naar de World Cup. Na een stevige voorbereiding on 
en off snow behaalde Xander in de eerste WC’s veelbelovende resultaten: 

• WC Arosa: 29e 
• WC Arosa: 33e 
• WC Val Thorens: 17e 

 
Deze resultaten zorgen er voor dat Xander voldoet aan de selectiecriteria voor zijn statuut als topsporter bij defensie. Dankzij 
deze resultaten werd ook het Be Gold dossier opnieuw aangekaart. 
 
Bestuursgroep topsport 
Vanuit het proces van Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 werd de nood aangevoeld om een bestuursgroep topsport op te richten, 
waarin zowel ruimte is voor het snowboarden als voor het skiën. Deze bestuursgroep zal in 2021 vorm krijgen.  
De topsportcommissie snowboard blijft in zijn huidige vorm bestaan om te voldoen aan de decretale verplichtingen bij een 
erkende en gesubsidieerde topsportwerking.  
 
Besluit 
Het afgelopen kalenderjaar werd op sportief vlak hard getroffen door COVID-19. De uitdagingen die de wereldwijde pandemie 
opwerpt, vragen een permanente open geest gericht op oplossingen. Enkel door steeds bijzonder flexibel om te gaan met de 
constant veranderende realiteit, slaagden we er toch in om een degelijke topsportwerking te onderhouden, wat leidde tot een 
aantal zeer degelijke resultaten. 
 
In deze moeilijke tijden hopen wij van harte iedereen zo snel mogelijk terug op de sneeuw te krijgen zodat niet enkel onze 
topsporters kunnen genieten van onze sporten, maar dat de bergen terug toegankelijk worden voor alle mensen die door hen 
geïnspireerd worden en plezier beleven aan wintersport. 
 
Wij wensen de gekwetste atleten een voorspoedig herstel en al onze atleten een succesvol 2021! 
 
De voorzitter 
Stijn Urkens  
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3.6. Clubcommissie 
De clubcommissie (CC) heeft tot doel de cluboverschrijdende werking te promoten en begeleiden, alsmede een klankbord te zijn 
tussen de federatie, de clubs en hun leden. 
 
In het afgelopen jaar zijn wij slechts tweemaal bij elkaar gekomen. De moeilijke situatie met corona, maakt dat er zeer weinig 
acties werden uitgevoerd binnen onze commissie. 
 
Fysieke vergaderingen waren niet mogelijk, er zijn bijna geen binnenlandse wedstrijden doorgegaan en al helemaal geen 
buitenlandse evenementen. Een groot deel van de activiteiten en uitdagingen van onze clubcommissie zijn dus niet verwezenlijkt. 
 
In het verslag van de CC van het vorige werkingsjaar werd geopperd om de werking van de CC bij te sturen en aan te passen door 
meer praktisch te gaan werken, ondermeer door het opzetten van workshops en informatie-avonden met specifieke onderwerpen. 
 
Ingevolge de herstructurering van Sneeuwsport Vlaanderen, zal de clubcommissie vanaf 2021 worden omgevormd tot het nieuwe 
concept “ClubCorner”. 
 
Wij hopen dat we vanaf het nieuwe jaar, met de oprichting van de verschillende bestuursgroepen, en met onze vernieuwde 
ClubCorner, beter en meer structureel zullen kunnen werken aan de samenwerking tussen clubs en federatie. 
 
Graag wil ik nog de clubs en de aanwezige afgevaardigden danken voor de samenwerking. 
 
De voorzitter 
Martine Dom 
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4. Media 
4.1. Publieke media 
Sporza 
 

• Snowboardster Evy Poppe verovert goud op Jeugd Olympische Winterspelen - 18 januari 2020 - klik hier  
• Kan je niet gaan skiën? Met deze tips kan je thuis toch van Sneeuwsport proeven - 23 maart 2020 - klik hier  

 

 
• Armand Marchant is klaar voor skiseizoen (ondanks corona): "Ik voel me topfit" - 4 November 2020 -  klik hier 
• Geen wintersportvakanties? "Skiën of snowboarden kan perfect coronaproof"- 20 november 2020 - klik hier 
• Geen bergen voor Seppe Smits, wel revalideren in "hotel mama" - 22 november 2020 - klik hier 
• Belgen Maes en Van den Broecke overleven 1e manche niet in Italië – 5 december 2020 - klik hier  

 
Het Laatste Nieuws 
 

• De nieuwe Seppe Smits woont in Zelzate, Evy Poppe (15) is Olympisch jeugdkampioen: “We gaan haar ontvangen zoals je 
een kampioene hoort te ontvangen” -18 januari 2020 - klik hier  

• Evy Poppe krijgt wildcard voor US Open snowboarden in de bus – 06 februari 2020 - klik hier  
• Premier De Croo raadt skireizen af, reisbranche is overtuigd dat wintersport veilig kan – 20 november 2020 - klik hier  
 

  

https://sporza.be/nl/2020/01/18/jeugd-olympische-winterspelen-goud-evy-poppe-slopestyle/
https://sporza.be/nl/2020/03/21/kan-je-niet-gaan-skien-met-deze-tips-kan-je-er-thuis-toch-van-p/
https://sporza.be/nl/2020/11/04/armand-marchant-is-klaar-voor-skiseizoen-ondanks-corona-ik-voel-me-topfit%7E1604511417317/
https://sporza.be/nl/2020/11/20/geen-wintersportvakanties-skien-of-snowboarden-kan-perfect-coronaproof%7E1605883167019/
https://sporza.be/nl/2020/11/19/geen-bergen-voor-seppe-smits-wel-revalideren-in-hotel-mama-ik-kan-niet-veel-doen%7E1605818760999/
https://sporza.be/nl/2020/12/05/belgen-maes-en-van-den-broecke-overleven-1e-manche-niet-in-itali%7E1607176437864/
https://www.hln.be/zelzate/de-nieuwe-seppe-smits-woont-in-zelzate-evy-poppe-15-is-olympisch-jeugdkampioen-we-gaan-haar-ontvangen-zoals-je-een-kampioene-hoort-te-ontvangen%7Eabb8d9de/
https://www.hln.be/zelzate/evy-poppe-krijgt-wildcard-voor-us-open-snowboarden-in-de-bus%7Ea43c5f5b/
https://www.hln.be/reizen/premier-de-croo-raadt-skireizen-af-reisbranche-is-overtuigd-dat-wintersport-veilig-kan%7Eac2c40ed/
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Het Nieuwsblad 
 

• Koukleum Loranne Smans (22) is wereldtop “Ik kijk enorm uit naar de Winterspelen van 2022” klik hier  
• Vader Kenny Poppe blikt na gouden medaille van zijn 15-jarige dochter ook al even vooruit “Evy moet na haar studies 

normaal voluit als prof kunnen doorbreken” klik hier  
• Mogen we skireis helemaal vergeten? En wat als je al geboekt had? Dit zeggen experts, politiek en skistations – 21 

november 2020 - klik hier  
 
Het Belang van Limburg 
 

• Geen après-ski, maar we trekken wel weer naar de bergen: “Er zál geskied worden” - 25 september 2020 - klik hier  
 
ATV 
 

• Seppe Smits met succes geopereerd na blessure -12 november 2020 - klik hier  
 
Overige  
 
In De Standaard wordt niets vermeld over Sneeuwsport Vlaanderen en in de Gazet van Antwerpen enkel eenzelfde persbericht als 
bij Het Nieuwsblad. 
 

  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200312_04886308?&articlehash=188735E09BED93737970D587918FCCC3492643484929976699E231752BB76B42925DAC660C6108F43FF9952D864CCCF08DB2A4432B5D1ECB7C54E7CCF936DE2C
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200123_04817610?&articlehash=B8686199DA7EAA71E8D848582EB8EDCAED9613A42C1A96590C494B1B27AD4EA220D69DE3C45025959827F9588FE53BB12C8F9ED34C126F9A22DD9EB95F97A98B
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201120_97446297?&articlehash=824402244050FCD8A0EBA52D9EEB91C9B2D2BBE5470A2CD9A8FAF2E2319943CB78EDF85431020F97BAA0EC495CB95F4CD98E9454F73D495975EDB6BBE345B645
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200924_97671744
https://atv.be/nieuws/seppe-smits-met-succes-geopereerd-na-blessure
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4.2. Sociale media 
4.2.1. Facebook 
Aantal volgers 

 
 
Aantal posts 

 
 
Leeftijdsverdeling volgers 
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Het aantal mensen dat een van je berichten minimaal één keer heeft gezien. 

 
 
Reacties, opmerkingen, deelacties en meer 
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Bericht met hoogste interactie  
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Hoogste bereik 
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Meest aantal klikken 

 
 
 

  



 
 
 

 54 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

4.2.2. Instagram 
Aantal volgers 

 
 
Aantal posts 

 
 
Leeftijdsverdeling volgers 
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Post met meeste vind-ik-leuks:  622 
Post met meeste opmerkingen: 30 
Hoogste betrokkenheid: 648 
 

 
 
Post met meeste bereik: 3700 
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4.2.3. Twitter 
Volgers: 863 
 
We kiezen bewust om niet meer actief te zijn op Twitter, gezien we in het verleden konden ervaren dat hier weinig interactie werd 
bekomen. 
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5. Financiën 
5.1. Lidmaatschappen 
5.1.1. Basislidmaatschap 

 Individueel Gezinstarief  
(3 of meer personen) 

Indoor € 17,00 € 45,00 
Basic Safe Snow € 34,00 € 89,00 
Snow Omnium € 68,00 € 178,00 

 

5.1.2. Opties 

Optie Kostprijs 

Competitielicentie bij Basic Safe Snow € 20,00 

Competitielicentie bij Snow Omnium € 55,00 

Gediplomeerde (enkel VTS diploma) clubtrainer 
Enkel geldig voor lessen aan leden binnen éénzelfde club gratis 

Niet-gediplomeerd clubtrainer 
Enkel geldig voor lessen aan leden binnen éénzelfde club € 10,00 

Gediplomeerde (enkel VTS diploma) vrijwilliger 
Lesgeven buiten de eigen club  € 10,00 

Vrijwilliger 
Lesgeven buiten de eigen club € 30,00 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Initiator) € 33,00 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Instructeur/Trainer B & A) € 59,00 

Professionele lerarenaansprakelijkheidsverzekering 
(Trainer A, Europese inschaling) € 65,00 
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5.2. Interpretaties balans 
Als volgt enkele interpretaties uit onze balans. Ter vergelijking worden de cijfers van 2020 gespiegeld tegen de cijfers van 
voorgaande jaren. De volledige balans wordt als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. 
 

5.2.1. Procentuele kostenverdeling per beleidsfocus 
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5.2.2. Procentuele opbrengsten per beleidsfocus 
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5.2.3. Procentuele opbrengsten per type 
In onderstaande grafiek werd geen rekening gehouden met de inkomsten vanuit Topsport. 
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5.2.4. Liquiditeitsratio 
De liquiditeit geeft een antwoord op de vraag: zal dit bedrijf op korte termijn in problemen komen? Kan het bedrijf haar korte 
termijnschulden betalen? Dat kan het maar als het genoeg vlottende activa en liquide middelen heeft. Een gezonde liquiditeitsratio 
is groter dan 1. 
 
Liquiditeitsratio = vlottende activa/kortetermijnschulden. 
 

 
 
 

5.2.5. Solvabiliteitsratio 
Hoe is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vermogen ingebracht door derden? Deze ratio toont aan hoe financieel 
afhankelijk een bedrijf is. 
 
Solvabiliteitsratio = eigen vermogen/schulden. 
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5.3. Begroting 

Nummer Benaming € 2.020,00 € 2.021,00 

700001 Verkoop kledij TAC € 28,93 € 0,00 
700003 Verkoop Snowboardmateriaal € 56,04 € 50,00 
700004 Verkoop Snow-ID materiaal € 1.446,82 € 5.000,00 
700005 Verkoop cursusmateriaal € 35,12 € 100,00 
700006 OPL/diensten snowboard € 36.644,00 € 32.000,00 
700008 OPL/diensten opleidingen € 18.741,98 € 93.200,00 
700009 Inkomsten Events Algemeen € 0,00 € 0,00 
700200 Verzekeringen en Licenties € 13.492,00 € 18.580,00 
701010 Huur: Sportmateriaal/accom € 0,00 € 0,00 
701110 Doorfacturatie KBSF € 0,00 € 0,00 
701120 Rec Verzekering andere € 1.374,56 € 0,00 
701210 Recup verplaatsingskosten € 0,00 € 0,00 
701250 Recup vervoer materiaal € 0,00 € 0,00 
701310 Informatie- en promotiemater € 1.502,97 € 0,00 
701460 Recup kosten andere € 430,87 € 0,00 
701470 Recup vergoedingen € 0,00 € 0,00 
701631 Recuperatie maaltijden € 0,00 € 0,00 
701990 Andere opbrengsten € 287,43 € 200,00 
702001 Inschrijvingsgeld competitieve € 580,00 € 9.000,00 
702002 Inschrijvingsgeld recreactieve € 0,00 € 0,00 
702003 Stages Snowboard € 0,00 € 0,00 
702004 Stages TAC/FASA € 1.666,00 € 0,00 
730000 Lidgeld, werkelijke leden € 53.837,67 € 110.000,00 
731000 Lidgelden toegetreden leden € 0,00 € 2.900,00 
737001 Sport Vl - basissubsidies € 184.289,90 € 149.675,00 
737002 Sport Vl - beleidsfocussubidie € 81.080,75 € 70.656,60 
737003 Sport Vl - Topsportsubsidies € 741.820,32 € 609.897,00 
737090 Sport Vl - subsidie bijkomend € 52.816,01 € 500,00 
737200 Subsidies Vl. Gemeenschap € 24.268,50 € 24.000,00 
737210 Subsidies KBSF € 18.790,00 € 5.000,00 
737230 Subsidies BOIC € 45.985,00 € 40.000,00 
737300 Subsidies: Andere € 5.567,80 € 350,00 
738000 Verm. loonkost € 806,00 € 800,00 
743000 Sponsoring, TV-rechten, e.d € 10.545,00 € 4.100,00 
746000 Tussenkomst verzekeringen ao € 0,00 € 0,00 
746100 Recup maaltijdcheques wn € 1.757,08 € 1.700,00 
749000 Opbrengsten - (uitz € 14.314,51 € 0,00 
70/74 Omzet € 1.312.165,26 € 1.177.708,60 
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Nummer Benaming € 2.020,00 € 2.021,00 

604000 Sportkledij en sportmateriaal -€ 159,18 € 0,00 
60 Handelsgoederen -€ 159,18 € 0,00 
    

610100 Huur sportmateriaal -€ 1,00 € 0,00 
610271 Verzendingskosten -€ 4.649,86 -€ 2.000,00 
610300 Huur voertuigen -€ 7.901,67 -€ 5.000,00 
610400 Huur sportaccommodaties -€ 86.142,64 -€ 70.000,00 
610600 Huur vergader- en leslokalen -€ 59,78 -€ 200,00 
610700 Huur secretariaat -€ 4.446,12 -€ 5.300,00 
611000 Communicatie -€ 5.560,92 -€ 5.000,00 
611100 Bureelbenodigdh./kantoorkosten -€ 3.928,55 -€ 3.000,00 
611200 Brandstof voertuigen -€ 20.037,23 -€ 20.000,00 
611300 Verkeersbelasting -€ 780,96 -€ 1.000,00 
611301 Autoverzekering -€ 4.899,16 -€ 6.000,00 
611310 Verzekering Rechtsbijstand -€ 430,83 -€ 430,83 
611320 Brandverzekering -€ 304,26 -€ 304,26 
611330 Verzekering deelnemers -€ 75.099,00 -€ 72.000,00 
611390 Verzekering BA bestuur -€ 204,51 -€ 204,51 
611400 Onderhoud -€ 6.028,53 -€ 6.500,00 
611500 Technologisch materiaal -€ 4.797,69 -€ 3.500,00 
611510 Sportkledij en -materiaal -€ 13.003,63 -€ 13.000,00 
611520 Didactisch materiaal -€ 880,98 -€ 890,00 
611530 Medisch materiaal -€ 3.589,66 -€ 3.500,00 
612000 Verplaatsing andere mw -€ 274,94 -€ 250,00 
612100 Verplaatsing sporttechnisch mw -€ 11.216,43 -€ 11.216,43 
612200 Verplaatsing sport med mw -€ 973,78 -€ 1.000,00 
612300 Verplaatsing deelnemers -€ 42.431,78 -€ 40.000,00 
612500 Vervoer sportmateriaal -€ 4.765,59 -€ 1.500,00 
613000 Drukwerken -€ 10.935,00 -€ 7.500,00 
613100 Informatie- en promotiemat -€ 35.144,85 -€ 20.000,00 
614000 Medische hulpposten -€ 1.326,79 -€ 1.500,00 
614200 Wettelijke bekendmakingen € 0,00 -€ 133,58 
614300 Boekhouding -€ 7.585,04 -€ 8.000,00 
614301 Erelonen andere -€ 25.727,28 -€ 1.500,00 
614400 Vergaderkost raden en commis -€ 160,88 -€ 2.300,00 
614410 Vergaderkosten (verbruik -€ 1.098,22 -€ 1.000,00 
614610 Dienstverl. occ sporttech mw -€ 189.901,91 -€ 180.000,00 
614620 Dienstverl. occ sport med mw -€ 39.085,29 -€ 25.000,00 
614690 Dienstverl. andere medewerkers -€ 2.753,79 -€ 2.500,00 
614700 Onkostenverg. Vrijwilligers -€ 5.397,31 -€ 6.000,00 
614710 Verenigingswerk -€ 7.592,62 -€ 2.000,00 
615300 Inschrijving intern. Wedstrijd -€ 1.517,39 -€ 20.000,00 
615900 Andere lidgelden en bijdragen -€ 1.891,40 -€ 1.895,00 
616001 Koffie en ander verbruik kanto -€ 344,63 -€ 300,00 
616010 Verblijf: Administratieve mw -€ 645,70 -€ 500,00 
616110 Verblijf: sporttechn mw -€ 5.456,50 -€ 5.500,00 
616310 Verblijf atleten -€ 130.886,97 -€ 120.000,00 
619000 Inschr mw studiedag, congr -€ 1.434,84 -€ 2.000,00 
619300 Sociaal secretariaat -€ 3.493,97 -€ 3.493,97 
619900 Andere -€ 21.909,40 -€ 1.800,00 
619910 Relatiegeschenken -€ 368,74 -€ 500,00 
61 Diverse goederen & diensten -€ 791.560,44 -€ 675.218,58 
70/61 Bruto bedrijfsmarge € 520.445,64 € 502.490,02 
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Nummer Benaming € 2.020,00 € 2.021,00 

620000 Brutoloon -€ 294.543,65 -€ 300.434,52 
620010 Vakantiegeld -€ 26.337,66 -€ 26.864,41 
620560 VAA (andere -€ 765,00 -€ 803,25 
620600 Aangegeven VAA -€ 765,00 € 803,25 
621000 RSZ WG -€ 96.067,01 -€ 97.988,35 
621010 Compensatiepremies € 21.457,80 € 0,00 
623000 Verzekering arbeidsongevallen -€ 7.323,62 -€ 7.579,95 
623100 Woon/werk-verkeer -€ 2.858,82 -€ 2.500,00 
623101 NMBS/De Lijn -€ 436,98 -€ 400,00 
623200 Kosten eigen aan de werkgever -€ 3.415,96 -€ 4.099,15 
623201 Dienstverplaatsingen/onkkosten personeel -€ 695,32 -€ 500,00 
623400 Maaltijd- en andere cheques: zichtwaarde -€ 14.343,00 -€ 14.845,01 
623401 Andere voordelen personeel € 0,00 € 0,00 
623410 Maaltijd- en andere cheques administratie -€ 56,08 -€ 60,00 
623500 Voorziening Vakantiegeld -€ 3.478,29 -€ 3.600,03 
623901 Mensura onderzoekskosten -€ 576,19 -€ 576,19 
62 Personeelskosten -€ 421.718,20 -€ 459.447,61 
    

630100 Afschrijvingen op IVA -€ 6.710,17 € 0,00 
630210 Afschrijving Techn. Mater. VE -€ 2.001,05 -€ 479,80 
630220 Afschrijving Sportmateriaal -€ 1.999,27 € 0,00 
630225 Afschrijving Didactisch Mat -€ 1.411,67 -€ 1.411,67 
630230 Afschrijving Voertuigen VE -€ 17.630,11 -€ 17.630,11 
630231 Afschrijving Meubilair VE -€ 149,42 -€ 149,42 
63 Afschrijvingen -€ 29.901,69 -€ 19.671,00 
    

647000 Doorfactureren aan KBSF -€ 1.118,93 -€ 1.000,00 
648000 Subsidies beleidsfocus Jeugdsp -€ 15.203,21 -€ 14.862,76 
649000 Uitzonderlijke kosten -€ 2.205,00 € 0,00 
64 Andere bedrijfskosten -€ 18.527,14 -€ 15.862,76 
70/64 Bedrijfswinst/-verlies € 50.298,61 € 7.508,65 
    

757000 Financiële opbrengsten -€ 0,02 € 0,00 
757100 Betalingsverschillen -€ 1,10 € 0,00 
75 Financiële opbrengsten -€ 1,12 € 0,00 
    

657000 Financiële kosten -€ 2.398,00 -€ 2.300,00 
657100 Betalingsverschillen -€ 96,54 -€ 100,00 
65 Financiële kosten -€ 2.494,54 -€ 2.400,00 
70/65 Winst/verl.gew.bedrijfsuitoef € 47.805,19 € 5.108,65 
    

764000 uitzonderlijk opbrengsten € 0,00 € 0,00 
76 Uitzonderlijke opbrengsten € 0,00 € 0,00 
    

660200 Niet recur waardeverminder MVA € 0,00 € 0,00 
664000 Uitzonderllijke kosten € 0,00 € 0,00 
66 Uitzonderlijke kosten € 0,00 € 0,00 
    

671100 Patrimoniumtaks € 0,00 € 0,00 
67/77 Belastingen € 0,00 € 0,00 
70/67 WINST/VERLIES € 47.805,19 € 5.108,65 
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5.4. Waarderingsregels 
5.4.1. Samenvatting van de waarderingsregels 
De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 
van het Wetboek van vennootschappen zoals aangepast door het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de 
boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. 
 
De vereniging is conform de criteria van de V&S-wet een grote vereniging. De vereniging voert haar boekhouding en maakt de 
jaarrekening op conform de V&S-wet van 27 juni 1921 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 
betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder 
winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. 
 
Elk bestanddeel van het vermogen werd afzonderlijk gewaardeerd. 
 

5.4.2. Specifieke waarderingsregels  
Oprichtingskosten 
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen tegen de aanschaffingswaarde in het boekjaar waarop zij betrekking 
hebben. Indien er herstructureringskosten zijn kunnen deze opgenomen worden in de balans onder volgende voorwaarden: 

• Het moet gaan om nauwkeurig omschreven kosten 
• Het moet gaan om ingrijpende wijzigingen in de structuur of de organisatie 
• Ze moeten een duurzame en gunstige invloed hebben op de rendabiliteit van de onderneming. 

 
De herstructureringskosten zullen naargelang hun omvang afgeschreven worden en de duur zal telkens verantwoord worden in 
de toelichting. De waardering zal gebeuren volgens de aanschaffingswaarde. 
 
Immateriële vaste activa 
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten kunnen slechts worden afgeschreven als bij de aankoop 
kan worden aangenomen dat de waarde zal dalen tijdens de gebruiksduur.  
 
Software - lineair op 3 jaar 
 
Installaties, machines en uitrusting (*) 
Installaties, machines en uitrusting - lineair op 3 tot 5 jaar 
Hardware - lineair op 3 jaar 
 
Rollend materieel (*) 
Rollend materieel - lineair op 5 jaar 
 
Kantoormaterieel en meubilair (*) 
Meubilair - lineair op 10 jaar 
 
Materiële vaste activa  
Aankopen waarvan de aanschaffingsprijs lager is dan € 1000 (inclusief btw), worden niet geactiveerd, maar in de kosten van het 
lopende boekjaar opgenomen. De aanschaffingsprijs is de prijs van elk afzonderlijk bestanddeel opgenomen op een 
aankoopfactuur, ongeacht de totale hoegrootheid van het bedrag van de desbetreffende aankoopfactuur. 
 
In de loop van het jaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd. 
 
Er werd geen gebruik gemaakt van de methode 'renewal accounting' voor de waardering van de materiële vaste activa. 
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Financiële vaste activa 
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd. 
 
Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO-methode. 
  
Indien de marktwaarde van een bestanddeel lager is dan de waarde bekomen volgens voormelde waarderingsmethode, dan wordt 
dit bestanddeel opgenomen tegen de marktwaarde. 
 
Vorderingen 
Vorderingen op meer dan een jaar 
 
De vorderingen worden gewaardeerd aan de nominale waarde. 
In volgende gevallen zijn waardeverminderingen mogelijk: 

• Wanneer er een blijvende onzekerheid is omtrent de betaling op de vervaldag 
• Wanneer op inventarisdatum de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde 

 
Vorderingen op minder dan een jaar 
 
De vorderingen worden gewaardeerd aan de nominale waarde. 
In volgende gevallen zijn waardeverminderingen mogelijk: 

• Wanneer er een blijvende onzekerheid is omtrent de betaling op de vervaldag 
• Wanneer op inventarisdatum de realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde 

 
Bestemde fondsen 
Een bestemd fonds kan enkel maar worden aangelegd als het resultaat van het huidig boekjaar verhoogd met de teruggenomen 
resultaten uit vorige boekjaren en teruggenomen bestemde fondsen positief is. 
 
De vereniging heeft volgende bestemde fondsen: 

• Sociaal passief: Bij een positief resultaat zal het sociaal passief aangevuld worden met het positief resultaat tot een 
hoogte van het actueel nodige sociaal passief. Indien er een negatief resultaat is zal pas als laatste aan dit fonds 
gekomen worden. 

• Investeringsfonds: Indien er na aanvulling van het sociaal passief nog een positief resultaat over is en er worden nog 
toekomstige investeringen verwacht zal het resterende positief resultaat aan dit fonds toegevoegd worden. Indien er een 
negatief resultaat is zal eerst de niet bestemde resultaten aangesproken worden en als deze ontoereikend zijn zal het 
resterende negatief resultaat an het investeringsfonds in mindering worden gebracht. 

 
Indien de bestemde fondsen, of een deel ervan, hun maximumbedrag nog niet bereikt hebben, worden volgende prioriteitenregels 
gehanteerd: Eerst het sociaal passief tot het actueel nodige bedrag daarna het investeringsfonds. 
 
Met uitzondering van specifieke bestemde fondsen moet in het boekjaar waarin een feit waarvoor een bestemd fonds bestond, 
zich heeft voorgedaan, het bestemd fonds niet worden teruggenomen, tenzij door dit feit het bestemd fonds niet langer een 
voorwerp zou hebben. 
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Schulden  
Er zijn geen schulden, noch op korte, noch op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente. 
 
Schulden op meer dan een jaar 
 
Deze worden geboekt tegen nominale waarde. 
 
Schulden op ten hoogste een jaar 
 
Deze worden geboekt tegen nominale waarde  
 
 
Vreemde valuta  
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en vorderingen uitgedrukt in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:  
op factuurdatum of op het einde van het boekjaar voor kasverrichtingen. 
 
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt: financiële opbrengsten of financiële 
kosten – wisselkoersresultaat. 
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5.5. Verslag rekeningnazichter 
In afwachting. 
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6. Goed Bestuur 
De code goed bestuur bestaat uit 29 harde indicatoren en 14 zachte indicatoren (hier kan SVL een niveau van 0 tot 4 behalen 
volgens eigen prioriteiten). 
 

6.1. Harde indicatoren 
De indicatoren waaraan we in 2021 extra aandacht zullen besteden duiden we aan met een “X” in de betreffende kolom. 
 

6.1.1. Transparantie 
 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 

De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar 
website. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. ● ● ● ●  
De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dit document is eenvoudig terug te 
vinden en voor iedereen toegankelijk. ● ● ● ●  
De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dit document is eenvoudig terug te vinden 
en voor iedereen toegankelijk. ● ● ● ●  
De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar 
website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. 
Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. 

● ● ● ●  

De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website. ● ● ● ●  

De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur en 
vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start‐ en einddatum van het mandaat. Indien van 
toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten. 

● ● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op individuele of geaggregeerde wijze over de 
remuneratie van de leden van de raad van bestuur. ● ● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van 
belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten. ● ● ● ●  

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in 
Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De organisatie licht de 
gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas 
toe of leg uit’‐principe. De organisatie geeft aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 
maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland. 

● ● ● ●  
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6.1.2. Democratie 
 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 

De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de 
gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Deze worden ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering voorgelegd. 

● ● ● ●  

De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke 
vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van 
de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. 

● ● ● ●  

De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een 
gepast quorum. ● ● ● ●  
De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor 
dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar. * Bewuste afwijking X 

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur 
waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur 
gewaarborgd blijft. 

● ● ● ●  

De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar. ● ● ● ●  
De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de 
raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving. ● ● ● ●  
De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging 
alle leden van de organisatie. ● ● ● ●  
Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten 
die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad 
van bestuur vastgestelde beleid. 

● ● ● ●  

* Bewuste afwijking voor onderstaande indicator  

“De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale 
aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.” 

Gezien ons beperkt leden- en clubaantal is het moeilijk om voldoende en relevante kandidaten te vinden voor een zetel in onze 
Raad van Bestuur. Met spijt moeten we dus bewust afwijken van deze indicator. 
 
Echter nemen we deze indicator in 2021 op in het kader van SVL2.0. 
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6.1.3. Interne verantwoording en controle 
 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 

De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd 
in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie. ● ● ● ●  

De functies van voorzitter van de raad van bestuur en deze van directeur worden niet gecumuleerd. ● ● ● ●  
De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van 
bestuur vast. ● ● ● ●  
De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere personen een directiefunctie 
bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn. 

● ● ● ●  

De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. ● ● ● ●  
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur voorgestelde 
meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn financiële planning. ● ● ● ● X 
De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering 
benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële 
informatieverstrekking van de organisatie. 

● ● ● ●  

De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. ● ● ● ●  
De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en 
personeel en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn 
van de inhoud van de code en deze begrijpen. 

● ● ● ●  

De raad van bestuur stelt procedures inzake belangenconflicten vast die 
van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur. ● ● ● ●  
De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend 
vergaderschema vast. ● ● ● ●  
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6.1.4. Totaalscore harde indicatoren 
 ‘17 ‘18 ‘19* ‘2010 

Transparantie 96,30% 85,19% 77,78% 100,00% 
Democratie 63,89% 86,11% 88,89% 88,89 % 
Interne verantwoording en controle 65,15% 59,85% 66,67% 93,94 % 
Totaalscore harde indicatoren 74,43% 75,86% 77,01 % 94,25 % 

 

6.2. Zachte indicatoren 
  ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag    2     

2 
De organisatie rapporteert over het omgaan met 
de code goed bestuur in de Vlaamse 
sportfederaties 

   3   (4)  

3 De website van de organisatie vermeldt 
basisinformatie over de aangesloten clubs (4) 4 4 4 4     

4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen  2 2 2 (2)   (4)   

5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, 
evenwichtige en competente Raad van Bestuur    2    (4) 

6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in 
haar beleid (1) 1  (2) 4 4     

7 De organisatie heeft een beleid inzake sociale 
vaardigheid    0     

8 De organisatie heeft een financieel of audit comité 1 (1) 1 1 1     

9 De organisatie heeft een gedragscode    4     

10 De organisatie heeft externe leden in haar Raad 
van Bestuur    1     

11 De organisatie heeft een gepast systeem voor 
risicobeheersing    1     

12 De organisatie heeft een geschikte 
klachtenprocedure (1) 1 (2)   1     

13 De Raad van Bestuur delegeert op gepaste wijze 
taken aan comités    2 (4)    

14 De organisatie heeft een beleid inzake de 
bestrijding van match‐fixing    0     

 
(X) = streefdoel 
X = effectief behaalde score 
Scores (1-4) = zie “Eindrapport Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”  
                                                            
10 De resultaten voor 2020 zijn slechts voorlopige scores, de definitieve scores worden nog verwacht van Sport 
Vlaanderen. 
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6.3. Gedragscodes 
De gedragscodes van toepassing op het personeel, het bestuursorgaan, trainers en andere betrokkenen bij de werking van 
Sneeuwsport Vlaanderen zijn terug te vinden op de website van SVL. 
 
Voor elk lid van het bestuursorgaan en personeelslid van SVL is een ondertekend exemplaar op te vragen op het secretariaat van 
SVL. 
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7. Gezond en Ethisch sporten 
7.1. API-aanspreekpunt integriteit organiseren 
Het API is het contactpunt in gevallen van grensoverschrijdend gedrag en doet de eerste opvang, het registreren van meldingen 
en het doorverwijzen indien nodig. 
 
Het handelingsprotocol van de federatie API staat ter inzage op onze website. 
 
De gegevens van de federatie API worden aan onze leden en clubs kenbaar gemaakt via mail en rechtstreekse communicatie. 
Tevens zijn ze terug te vinden op onze website. 
 

7.2. preventie – vorming – sensibilisering (P-V-S) 
De procedure omtrent gezond en ethisch sporten werd volledig uitgeschreven en geïntegreerd in onze website. 
 

7.3. Adviesorgaan 
De ethische en geschillencommissie staat in voor het verlenen van advies. 
 

7.4. Gedragscodes 
Zie punt 6.3. 
 

7.5. Handelingsprotocol 
Zie punt 7.1. 
 

7.6. Tuchtrechtelijk systeem  
De reglementen en procedures zijn terug te vinden op onze website. 
 

7.7. sportclubondersteuning  
• Organisatie bijscholingen 

• Verder uit te werken 
 
Omwille van corona hebben we niet de nodige aandacht kunnen schenken aan de sportclubondersteunende facetten van dit 
onderdeel. 

https://www.sneeuwsport.vlaanderen/statuten-reglementen-polissen-en-voorwaarden
https://www.sneeuwsport.vlaanderen/meldpunt-integriteit
https://www.sneeuwsport.vlaanderen/bestuursgroepen/medische-en-ethische-commissie
https://www.sneeuwsport.vlaanderen/statuten-reglementen-polissen-en-voorwaarden
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