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1. Goedkeuring verslag 01/02/2021 

Het verslag van 01/02/2021 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. STAVAZA publicatie BAV 25/01/2021 

De nodige documenten werden verstuurd, we kregen een opmerking omtrent een aantal oude bestuurders waarvan het ontslag 

nog niet gepubliceerd werd. RDT  is bezig met deze verwerking. 

 

3. Operationele werking SVL 

3.1. Verlenging contract Simon Vandepitte 

SU geeft een voorstelling van het verschil tussen de kosten voor een 75 of een 100 % tewerkstelling in 2021 voor SV. Dit in 

vergelijking met de subsidieposten waar het loon van SV al dan niet kan onder vallen. 

 

 
 

CC en SU nemen nog contact op met Geertrui Schiltz met de vraag of een deel van de loonkost van SV onder basiswerking kan 

vallen. 

 

SU benadrukt dat we op zoek zijn naar een tijdelijke oplossing voor de openstaande 25 % loonkost van SV. Na de olympische 

spelen van 2022, staat een verschuiving van de topsporttrainers van SVL op de planning. SU verwacht dat er in 2022 voldoende 

middelen beschikbaar zullen zijn vanuit het topsportbudget. 

 

Aansluitend meldt SU dat Kevin Bronckaers, zelfstandig elitetrainer bij SVL, de vraag kreeg om bij Skateboard Vlaanderen de rol 

van technisch directeur topsport op te nemen. KB denkt aan een combinatie van de functies van elitetrainer SVL en technisch 

directeur topsport voor Skateboard Vlaanderen. Ook vanuit Sport Vlaanderen wordt aangestuurd op een 60/40 verhouding (60 

snowboard / 40 skateboard) voor KB. 

 

Concrete vraag van SU is om het contract van SV op te trekken van 75 naar 100 % voor de resterende duur van het jaar. Dit vraagt 

een niet gesubsidieerde investering van € 22.606,33 van SVL. De overige kosten worden opgevangen door subsidies topsport en 

beleidsfocussen (focusprojecten in de tabel hierboven). 
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Vanuit CDG komt de vraag of er 100 % zekerheid is dat de loonkost van SV volledig door de topsportsubsidies kan worden 

opgevangen na de olympische spelen van 2022. SU geeft mee dat er nog geen concrete (beleids)plannen zijn voor na de 

olympische spelen, en dit dus geen zekerheid biedt. 100 % zekerheid is er nooit op vlak van onze subsidies.  

 

Daarentegen heeft SVL ook vandaag al een duidelijke beleidskeuze om sterk te investeren in beloftevolle jeugdatleten, om 

opvolging voor onze huidige eliteatleten te verzekeren. Talentdetectie en talentontwikkeling zijn momenteel belangrijke 

aandachtspunten binnen onze topsportwerking. 

 

MB vraagt vanuit welke post we deze € 22.606,33 kunnen halen. SU pikt in dat er weinig opdeling is tussen ski en snowboard 

binnen de boekhouding van SVL. De kosten van topsport (snowboard) worden volledig gesubsidieerd, maar tussen de 

basiswerking ski en snowboard is geen duidelijk verschil, het is dus moeilijk uit te maken of deze kost integraal vanuit de 

snowboardwerking kan worden opgenomen. 

 

SU haalt aan dat een eventuele optie kan zijn om de hierboven aangehaalde, vrijkomende 40 % van KB in te zetten om de loonkost 

van SV op te nemen.  

 

MB concludeert dat de verschillende opties moeten afgewogen worden. Waar liggen de huidige prioriteiten binnen SVL? Zijn er 

andere prioriteiten die we eerst dienen aan te pakken? 

 

SU treedt verder in contact met Sport Vlaanderen om na te gaan of de 40 % loonkost van KB door Sport Vlaanderen  

• Nog steeds aan SVL zal worden uitbetaald, en zo ja of we die kunnen inzetten voor SV,  

OF 

• Dat deze aan Skateboard Vlaanderen zal worden uitbetaald.  

3.2. Functioneringsgesprekken 

SU en CDG verwachten de gesprekken met onderstaande personeelsleden einde maart/begin april te kunnen inplannen. Op het 

BO van 03/05/2021 zullen zij hierover verslag uitbrengen. 

• Kevin Bronckaers 

• Maarten Avonds 

• Simon Vandepitte 

• Jean-Valère Demard 

 

3.3. Financiën 

3.3.1. Jaarrekening 

De jaarrekening, zoals ze zal worden voorgesteld op de AV van 1 maart, wordt als bijlage verzonden naar het BO. 

 

Een opmerking m.b.t. de oplijsting van de bestuurders werd reeds doorgegeven door MD en verwerkt door DKP. Een nieuwe versie 

van het jaarverslag zal op 23 februari worden bezorgd aan de leden van het BO. 

 

3.3.2. Toewijzing reserves 

De toewijzing van de reserves werd reeds per mail goedgekeurd door het voltallige BO. 

• € 2.441,25 - overboeken naar de reserves voor het “sociaal passief” 

• € 20.000,00 - verhoging van de reserve voor “investeringen” 

• € 20.000,00 - aanleg van een reserve voor “ondersteuning competitie-trainingsprogramma's” 

 

De overblijvende winst wordt overgedragen naar boekjaar 2021. 

 

Er worden geen opmerkingen meer geformuleerd. 
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3.4. Voorbereiding werkingsverslag 

Een voorlopige versie van het werkingsverslag wordt als bijlage verzonden naar het BO. Dit document heeft nog verdere uitwerking 

nodig met als deadline 1 april 2021 ter rapportering aan Sport Vlaanderen. 

 

SVP geeft per mail zijn opmerkingen door aan RDT. 

 

4. Bestuursgroepen 

4.1. Opstarten bestuursgroepen 

4.1.1. Aflijnen termijnen BG-leden 

Het dagelijks bestuur stelt het volgende voor: 

 

Doel: continuïteit behouden – levenslang zetelen mag niet mogelijk zijn – juiste mensen op de juiste plek – inzet en motivatie 

behouden 

  

• De leden hun mandaat vervalt automatisch na vier jaar = een olympiade. 

• De posities worden door het BO i.s.m. de tandem herbekeken (minder personen nodig / andere profielen / meer 

werkkrachten / …) i.f.v. de volgende olympiade 

• Er wordt opnieuw gekandideerd (dit is ook mogelijk voor leden die reeds lid waren van de BG – behouden van 

continuïteit) voor de volgende olympiade 

• Gedurende het mandaat kan er vanuit de BG gesignaleerd worden dat een lid de verwachtingen niet in lost. Een open 

gesprek volgt. BO neemt beslissing tot al dan niet ontslag 

• Gedurende de olympiade kan de tandem aan het BO signaleren dat ze een extra lid willen opnemen owv exceptioneel 

profiel / kwaliteit / … (stel dat dit één week voor het einde van de olympiade is, vervalt ook deze persoon zijn mandaat 

die week later) 

• De continuïteit wordt sowieso gewaarborgd door de voorzitter (wiens mandaten de olympiade niet volgen) en het 

personeelslid (contract van onbepaalde duur) 

 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd, het BO gaat unaniem akkoord met deze beschrijving. 

 

4.2. Bestuursgroep alpijns skiën 

• We noteren een 1e bijeenkomst op donderdag 25/02/2021 

 

4.3. Bestuursgroep freestyle 

• We nemen nota van de eerste bijeenkomst op donderdag 11/02/2021 

• We nemen akte van het verslag. Geen opmerkingen 

4.4. Bestuursgroep opleidingen 

NVT 

 

4.5. Bestuursgroep topsport 

NVT 
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4.5.1. Resultaten topsporters 

De resultaten van de topsporters (ski en snowboard) werden besproken. 

• Alpijns 

o De afgelopen weken vonden het WK plaats in Cortina d’Ampezzo met een aantal Top 30 plaatsen voor de 

Belgische renners 

▪ Armant Marchand : 

• Combiné : 15e 

• SL : 10e 

▪ Tom Verbeke 

• GS : 30e  

▪ Kim Vanreusel 

• SL : 29e  

• Snowboard 

o Op 19/02 vond in Davos een EC Big Air plaats : 

▪ Loranne Smans : 2e 

▪ Evy Poppe  : 3e 

 

4.5.2. Organisatie nationale kampioenschappen 

Snowfest is definitief gecanceld. Het doorslaggevende argument is het gebrek aan training dat de riders hebben opgelopen tijdens 

dit seizoen. Communicatie hieromtrent wordt woensdag 24 februari rondgestuurd vanuit SVL en NSkiV 

 

Binnen alpine vloeide er reeds heel wat communicatie omtrent de eventuele organisatie van wedstrijden, maar intussen zijn deze 

besprekingen stilgevallen. Momenteel is het nog koffiedik kijken of het überhaupt mogelijk zal zijn om naar het buitenland te 

trekken. Nog geen definitieve beslissing werd genomen. 

 

Het BO van SVL benadrukt het gebrek aan training gedurende het afgelopen seizoen. Dit moet een belangrijke, doorslaggevende 

reden vormen om de nationale kampioenschappen tijdig af te gelasten en dit ook tijdig en duidelijk te communiceren naar alle 

betrokken partijen. 

 

CC polst bij de organisatie van BK val d’Isère naar hun mening omtrent de eventuele organisatie en koppelt dit terug naar het BO. 

 

4.6. Beleidsplan 2021-2024 – luik 2: voorstelling BG freestyle 

De voorstelling van BG freestyle komt niet aan bod en wordt vooruitgeschoven naar een volgend overleg. 

 

Volgorde betreffende de voorstelling van de bestuursgroepen, naargelang de dagorde van de volgende bestuursorganen dit 

toelaat: 

1. Bestuursgroep freestyle 

2. Bestuursgroep alpijns skiën 

3. Bestuursgroepen opleidingen 

4. Bestuursgroep topsport 
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5. KBSF  

5.1. Schulden clubs aan KBSF (FIS-licenties) 

Geen concrete vorderingen. 

 

5.2. Opvolging briefing SVL 2.0 

CM geeft aan dat er Belgische (Waalse) renners deelnamen aan FIS Children wedstrijden in Zagreb tijdens het verbod op niet 

essentiële reizen. Het BO van SVL vraagt zich af op welke manier deze renners de toestemming kregen om deel te nemen aan 

deze wedstrijden en wie deze renners bij het organisatiecomité heeft ingeschreven. SVL wenst dit aan te kaarten op nationaal 

niveau en hieromtrent een verklaring te ontvangen. CM informeert nog verder en koppelt eventuele info terug met het BO. 

6. Varia 

6.1. Stand van zaken heropening skibanen 

Het basisprotocol voor de heropstart van de sportsector houdt in dat de heropening van de skibanen in de eerste fase zou zitten. 

Dit werd door verschillende bronnen (VSF, Sport Vlaanderen, …) aan CC bevestigd. 

 

Daarnaast voert CC heel wat communicatie omtrent eventuele steunmaatregelen voor de skibanen in Vlaanderen. Er kwamen al 

positieve berichten omtrent de noodleningen voor clubs. Deze zouden ook van toepassing kunnen zijn op de skibanen, op 

voorwaarde dat een duidelijke relatie met de bij SVL aangesloten clubs kan worden aangetoond. Deze info werd vanuit het kabinet 

telefonisch bevestigd aan CC, er werd nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen. 

6.2. Verdienmodellen SVL 2.0 

Reeds bestaande samenwerkingen 

• NOVA Energy 

• GlideNano 

• SnowVision (hangende) 

 

Opportuniteiten: 

• Ledenwerving via derden 

o Pistes (cfr. huidige positieve samenwerking met Aspen – ook tijdens de coronamaatregelen +500 leden) 

o Winkels opnemen in een zakelijke deal? 

o Touroperators ? 

o Voordelen voorzien voor commerciële partners?  

 

• Rolbanen 

9 rolbanen in Vlaanderen, 9 potentiële clubs, 500 potentiële leden. 

De rolbaan SKI-INN in Brugge nam contact op met SVL om de mogelijkheden van een samenwerking te bespreken. SKI-INN 

wenst zich ook te engageren om de collega uitbaters van rolbanen samen te brengen voor overleg.  

 

• Choice tv 

Een nieuwe TV app in België die alle klassieke zenders en streamingplatformen zal bundelen. Vanaf 26 februari notering op de 

Euronext beurs. On demand dienst met persoonlijke kanalen, samenstelling van persoonlijke afspeellijsten, …. 

 

Het televisiekijken van de toekomst. Sneeuwsport Vlaanderen TV als pilootproject. 

 

Consequenties? Budgetten? Begeleiding? 

Als pilootproject krijgen we heel wat voordelen, opstartkosten en jaarlijkse licentiekosten vallen weg. Kortingen voor SVL leden 

kunnen worden voorzien. 
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CC stelt voor om een “projectgroep verdienmodellen” op te richten. Hij stelt de vraag in het BO of er kandidaten zijn voor deze 

nieuwe projectgroep. MB, CDG en CC starten “Projectgroep Verdienmodellen” op zeer korte termijn op in functie van de 

opportuniteit Choice TV die zich momenteel voordoet. 

 

SVP stelt de vraag welke content hier zijn plaats kan krijgen. CC haalt aan dat er heel wat mogelijkheden zijn: federatiewerking, 

clubwerking, topsport, opleidingen, zendtijd uitbesteden, … 

6.3. Twizzit 

Een belangrijk aantal van onze clubs gebruikt het platform bovengemiddeld. We zijn in volle verwachting van het nieuwe 

inschrijvingsformulier, waarin een oplossing ligt voor een heel aantal problemen die we afgelopen seizoen hebben ervaren. 

  



 

 

 9 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

7. Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan 

Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan 

Vergadering Datum Tijdstip Locatie ☒ 

Bestuursorgaan MA 11/01/2021 19u30 MS Teams ☒ 

Bijzonder algemene vergadering MA 25/01/2021 19u30 MS Teams ☒ 

Bestuursorgaan MA 01/02/2021 20u00 MS Teams ☒ 

Bestuursorgaan MA 22/02/2021 20u00 MS Teams ☒ 

Algemene vergadering MA 01/03/2021 20u00 MS Teams ☐ 

Bestuursorgaan MA 29/03/2021 20u00 MS Teams ☐ 

Bestuursorgaan MA 03/05/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 07/06/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 28/06/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 23/08/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 04/10/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 08/11/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 06/12/2021 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 10/01/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 07/02/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 07/03/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Algemene vergadering MA 14/03/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 28/03/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 02/05/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 30/05/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 27/06/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

Bestuursorgaan MA 22/08/2022 20u00 Te bepalen ☐ 
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8. Takenlijst 

Takenlijst 

Wat? Wie? Deadline? Status 

Openstaande schulden @ KBSF m.b.t. FIS-licenties CM/MD ASAP IN PROGRESS 

Na akkoord op de BALV de statuten versie 1.6 publiceren RDT 31/01/2021 IN PROGRESS 

Voorstel voltijds contract onbepaalde duur SV SU 28/02/2021 IN PROGRESS 

Concreet voorstel verloop termijnen bestuursgroepleden 
BG 

voorzitters 
01/02/2021 DONE 

Voorstel reserves vanuit DB DB 03/02/2021 DONE 

Goedkeuring voorstel reserves door BO BO 07/02/2021 DONE 

Voorstellen mbt de overgedragen winsten vanuit de BG’en 
BG 

voorzitters 
ASAP  

Uitwerken template voor verslagen van de bestuursgroepen RDT 28/02/2021 DONE 

Aanzet presentatie ter introductie van de bestuurs- en focusgroepen CC Februari DONE 

Opmerkingen jaarverslag -> Robbe SVP 01/03/2021  

Overleg organisatoren BK Val d’Isère  CC ASAP  

Contact met wedstrijdorganisatie Zagreb CM ASAP  

 

 

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Christophe De Groof 

 

 

  

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHFEI5sOIaoQvKToew1HOr7c_lV1bSVpt
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