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Verslag 
bestuursorgaan 

 

Datum: 29/03/2021 Plaats: Online; MS Teams 

Aanvang 20u00 Einde 23u29 

Voorzitter CDG Verslaggever RDT/SVP 

 

 

Aanwezigheidsregister 

Naam Afkorting Aanwezig Verontschuldigd Volmacht Afwezig 

Chris Masset CM ☒ ☐ ☐ ☐ 

Christophe De Groof CDG ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kim Semadeni KS ☒ ☐ ☐ ☐ 

Martine Dom MD ☒ ☐ ☐ ☐ 

Michaël Bouas MB ☒ ☐ ☐ ☐ 

Serge Van Puyvelde SVP ☒ ☐ ☐ ☐ 

Willem De Wachter WDW ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Aanwezigheidsregister genodigden 

Naam Afkorting Aanwezig Verontschuldigd Volmacht Afwezig 

Christophe Coppens CC ☒ ☐ ☐ ☐ 

Robbe De Temmerman RDT ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stijn Urkens SU ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rudi Francken RF ☒ ☐ ☐ ☐ 
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1. Goedkeuring verslag 22/02/2021 

Het verslag van 22/02/2021 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. STAVAZA publicatie BAV 25/01/2021 

De “oude” bestuursleden, die sinds 2010 niet werden opgegeven ter schrapping, werden intussen wel geschrapt. 

Goedkeuring betreffende de indiening van de nieuwe statuten kwam reeds per post toe, maar werd nog niet gepubliceerd 

in het staatsblad. Publicatie wordt kortelings verwacht. 

 

3. Evaluatie JAV 01/03/2021 

Het verslag van de JAV werd reeds per mail goedgekeurd door het bestuursorgaan. Er worden verder geen opmerkingen 

geformuleerd betreffende het veerloop of verslag van de JAV. 

 

4. Operationele werking SVL 

4.1. Verlenging contract Simon Vandepitte 

SU bracht het DB reeds op de hoogte dat Topsport Vlaanderen de vrijgekomen toelage (40 %) van Kevin Bronckaers niet 

wordt vrijgemaakt i.f.v. Simon Vandepitte. De middelen om SV een voltijd contract aan te bieden zullen dus vanuit SVL zelf 

moeten komen. 

 

Het BO verwacht een nieuwe, concrete berekening alvorens een beslissing te kunnen maken om deze kost al dan niet te 

dragen vanuit SVL. Definitieve beslissing zal worden genomen op het eerstvolgend bestuursorgaan. 

 

4.2. Financiën 

4.2.1. STAVAZA a.d.h.v. luik 2 

Ter informatie, stand van zaken cfr. luik 2, eerste deel 2021. De meest recente versie van luik 2 werd als bijlage verstuurd 

naar de leden van het bestuursorgaan. 

 

MB geeft aan dat het moeilijk is om een concrete stand van zaken in te schatten aan de hand van het ontvangen luik 2. Het 

geeft geen vertrouwd beeld gezien de nog te ontvangen subsidies niet in provisie worden geplaatst. 

 

RDT bekijkt de mogelijkheden om een meer waarheidsgetrouw beeld te schetsen in luik 2. 

 

4.3. Voorbereiding werkingsverslag 

De aanpassingen van WDW, SVP en MD werden verwerkt. Een nieuwe voorlopige versie werd als bijlage bij de agenda 

verstuurd naar de leden van het bestuursorgaan. 

 

Het werkingsverslag en de rapportering is voor 95 % afgewerkt, de resultaten van freestyle worden nog verwacht. 
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5. Bestuursgroepen 

5.1. Bestuursgroep alpijns skiën 

Er gingen reeds twee BG alpijns skiën door. De verslagen werden afgelopen weekend gedeeld met het BO. De tandem (CM 

en CC) is enorm te spreken over het enthousiasme van de leden van deze BG. 

 

MB vraagt verduidelijking omtrent een operationele doelstelling die wordt voorgesteld in BG alpijns skiën: “Functie als 

federatie om de tractie te genereren met de partner organisaties.”. CC verduidelijkt: meer events, meer wedstrijden, meer 

aanwezigheid op/bij de pistes, in het wintersportlandschap. Echter gaat het hier slechts om voorstellen vanuit de leden van 

BG alpijns skiën, niet om eventuele toevoegingen aan onze acties of definitieve beslissingen. 

 

Verder merkt MB volgende zin op in het verslag: “Vanuit plezier vertrekken om competitiedrang te kunnen op te bouwen 

en verder aan talentdetectie te kunnen werken.”. MB vind dit een interessant standpunt, in eerste instantie om te lezen 

dat er vanuit plezier wordt vertrokken, om daarna verder te werken aan talentdetectie. Een visie om zeker te delen en te 

overleggen met BG topsport. Talentdetectie, -ontwikkeling, -opvolging en evaluatie zijn een groot werkpunt op vlak van 

alpine ski. MB haalt aan dat we onze Vlaamse/Belgische atleten ‘beter moeten leren kennen’.   

 

Het feit dat er momenteel in de wandelgangen wordt vermeld dat er geen talenten zijn buiten de groep BEAST U14/U16, 

is ons niet gekend omdat er geen structurele talentdetectie plaats vindt. Hier zou dringend werk van moeten gemaakt 

worden. 

 

Ook vanuit BG opleidingen wordt de link gelegd naar doorstroming en talentdetectie. KS geeft aan dat in de vernieuwde 

cursus instructeur een deel wordt gewijd aan dit principe. 

 

CC geeft mee dat het wordt geapprecieerd dat dit punt wordt opgepikt vanuit het verslag BG alpijns skiën. CC is 

enthousiast over de kruisbestuiving tussen de verschillende bestuursgroepen. Voor een duidelijk beleid moeten ook de 

clubtrainers betrokken worden als essentiële schakel, mede om een draagvlak te creëren binnen de clubs en zo de 

betrokkenheid te garanderen. 

 

Een interessante piste is om samen met de clubs een scoutingwerkgroep/project op te stellen. Zijn er talenten in jullie 

clubs? Kunnen we de groep U14 aanvullen? Voor zover hier nationaal niet actief op wordt ingezet, is het onze plicht om 

deze rol op te nemen. 

Tussen de tandem BG topsport (MB en SU) vloeide er ook al heel wat communicatie omtrent dit thema.  

SVL kan een eigen beleid uitwerken. Hoe willen we dit beleid zelf vormgeven? Een duidelijke en transparante visie die te 

vertalen is naar de praktijk.  

Een structuur uitwerken voor de Vlaamse clubs en renners waarin talentvolle skiërs kunnen worden opgevangen en 

begeleid met als ultiem doel uiteraard het absolute topniveau. 

In het kader hiervan willen wij graag in beeld brengen welke projecten er op dit moment bestaan en welke concrete 

invulling er telkens gegeven wordt. Wij willen graag uitzoeken hoe we op een efficiënte manier al onze krachten kunnen 

bundelen om jonge vlaamse skiërs een zo sterk mogelijk traject kunnen aanbieden. 

SU zal hiervoor contact nemen met Nationaal trainster Karen Persyn die momenteel het BEAST U14-U16 onder haar 

hoede heeft alsook met Christophe Lemeire, mede verantwoordelijke voor het Lowland FIS Team. 

 

CM heeft binnen NAKC het voorstel gelanceerd om vanuit SVL (BG AS en BG TS) samen te zitten om overleg te plegen met 

topsport nationaal en een goede samenwerking uit te bouwen. 

 

Het selectieprobleem dit jaar is sowieso een aandachtspunt. 

SU geeft aan dat het selectieverhaal zich in de eerste plaats situeert op nationaal niveau.  

Uiteraard kunnen wij vanuit BG AS/FG AC en BG TS zeker een positieve bijdrage leveren  

 

CM, het is belangrijk dat, wij erover waken om op vlak van jonge talenten, een structuur ontwikkelen waar een goede 

doorstroming mogelijk is.  
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Onze structuur moet zo sterk en onderbouwd zijn dat er geen Vlaamse renners (en zeker niet onder 16) de overstap 

maken naar Wallonië voor enkel en alleen een beetje subsidie. 

 

We concluderen dat de eensgezindheid binnen het BO van SVL, en bij uitbreiding de BG en FG, van enorm groot belang is 

om ook nationaal een voldoende groot draagvlak te creeren voor onze standpunten. 

 

SVP haalt aan dat er nog een afgevaardigde moet worden aangeduid vanuit BG alpijns skiën voor de BG-topsport. 

 

Vanuit BG alpijns skiën wordt, door de clubs, de visie gevraagd m.b.t. eventuele terugbetaling van (club)lidgelden (van de 

federatie). CC haalt aan dat Sporta hieromtrent reeds een bevraging deed bij haar clubs. Op basis van de resultaten van 

deze bevraging zal een inspiratiebundel worden opgesteld voor onze clubs. 

 

Betreffende de kledij van Xander vernemen wij dat vanuit KBSF zal worden gezorgd voor Nationale kledij, doch mits hij 

zelf in staat voor de kosten.  

Het BO drukt zijn verbazing uit dat Xander zelf dient op te draaien voor de kosten. 

Wordt opgevolgd door CM. 

 

5.1.1. Focusgroup alpine competition (MA 22/03/2021) 

• De werking van Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 werd toegelicht door CC. Aansluitend heeft CC geschetst hoe de BG 

alpijns skiën en de FG alpine competition binnen dit geheel kaderen.  

• In voorbereiding op de NAKC van DI 23/03/2021 werden een aantal zaken behandeld. Deze worden hieronder 

indivdueel behandeld.  

5.2. Bestuursgroep freestyle 

Er worden geen opmerkingen genoteerd omtrent het verslag van de BG freestyle. 

 

5.3. Bestuursgroep opleidingen 

KS geeft aan dat er een onlinecursus theorie initiator werd afgewerkt met examens te Herentals. We noteerden 30 

deelnemers. 

 

Er werd contact opgenomen vanuit Koninklijk Skiclub Zondal (Dries Van Stevens) om de opleidingen van SVL meer te 

integreren in hun clubwerking. 

 

De webinars tijdens de krokusvakantie waren een succes: 

• VTS PLUS webinar snow safety – 15 februari 2021: 81 deelnemers 

• Webinar aansprakelijkheid – 16 februari 2021: 55 deelnemers 

• VTS PLUS webinar snowprep training – 17 februari 2021: 17 deelnemers 

• Webinar onderhoud ski – 18 februari 2021: 68 deelnemers 

• Webinar onderhoud snowboard – 18 februari 2021: 26 deelnemers 

 

Vermelding van het behalen van de Eurotest van BDB met het verdere verloop van de Eurosecurité in de aanloop. Dit is 

internationaal een mooie erkenning als opleidingsmanager van Sneeuwsport Vlaanderen. Het geeft ons ook 

geloofdwaardigheid en slagkracht op internationaal niveau. 
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5.4. Bestuursgroep topsport 

Vanuit BG Freestyle werden 2 kandidaten voorgesteld, mn. Wouter Vanhorenbeek en Dimi Geyzen. 

Vanuit BG Alpijns Skiën zal nog een kandidaat worden voorgebracht. 

BG Topsport zal schrijven richten naar de kandidaten met de vraag naar hun motivatie. 

 

5.4.1. Resultaten topsporters 

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

 

Snowboard: WK en twee WC’s achter de rug 

• WK Loranne Smans: 9de plaats slopestyle, half punt finale gemist 

• WK Sebbe de Buck: finale bij de mannen, 13de plaats 

• WK Jules en Evy: opdoen van ervaring op wedstrijden WK niveau 

• WC Loranne: 13de plaats 

• WC Jules: 23ste plaats 

 

We kregen tijdens het afgelopen WK veel media aandacht via Sporza. SU deelde een gemeenschappelijke OneDrive met 

Sporza om op die manier makkelijk content aan te leveren die bijgevolg snel gepubliceerd werd. De resultaten van het 

bereik werden opgevraagd. 

 

Skicross: Xander kon zich in de 2e seizoenshelft net niet plaatsen voor de 2e heat in de wedstrijden. Overall heeft hij een 

50e plaats gehaald op de FIS-ranking en een 34e plaats op de Olympic Qualification Quota List van de FIS. 

 

Alpine: Sam Maes werkt hard aan zijn revalidatie. 

5.4.2. Organisatie nationale kampioenschappen 

De Belgische Miniemenkampioenschappen en het BK SkiCross in Val d’Isère werden afgelast. 

 

Op de NAKC van DI 23/03 werd m.b.t. tot de organisatie van de Belgische FIS National Championships (FIS-NC) gemeld dat 

een organisatie in Ijsland een serieuze piste was. Door verstrengde maatregelen die op WO 24/03 door de Ijslandse 

regering werden beslist, is deze piste ook van de baan. 

 

Er wordt verder gezocht naar een oplossing waarbij de wedstrijden op de FIS kalender wel als FIS NC worden 

gecatalogeerd. Er worden echter GEEN Belgische titels uitgereikt. Alle deelnemers die wensen deel te nemen, dienen 

verplicht alle geldende  

COVID-19 maatregelen te volgen. 

 

Betreft het freestyle gedeelte werd alles volledig afgelast aldus CDG; er wordt uitgekeken naar volgend seizoen. 

 

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

Voorstelling BG-freestyle aan de hand van PowerPoint presentatie. 

 

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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6. KBSF  

6.1. NAKC 23/03 - Deelname Waalse renners aan FIS-Children wedstrijden in Zagreb 

• Tijdens het verbod op niet-essentiële reizen hebben een aantal renners, aangesloten bij de Waals Federatie, 

deelgenomen aan de FIS-Children wedstrijden in Zagreb. Deze renners werden door de nationaal 

verantwoordelijke voor de FIS-Children wedstrijden, Karen Persyn,  ingeschreven. Er werden echter geen andere 

clubs geïnformeerd waardoor niet alle Belgische renners de kans hebben gekregen om deel te nemen. Bij de FIS 

Children wedstrijden in Andorra werd deze transparante methode wel gehanteerd. 

Als onderbouwing voor de wedstrijden in Zagreb werd het volgende meegegeven : 

o De renners in kwestie hebben ook deelgenomen aan de FIS-Children reizen in Andorra, hebben daarna 

getraind in Frankrijk en zijn dan rechtstreeks naar Zagreb gereisd, waardoor zij naar eigen zeggen, niet 

onderhevig waren aan het Belgische reisadvies. 

o De nationaal verantwoordelijke was zich niet bewust van het feit dat er open communicatie naar alle 

clubs diende te zijn en heeft zich hiervoor verontschuldigd op de NAKC van 23/03/2021. 

6.2. NAKC 23/03 - Sponsorcontract Anzère – Swisspeak Resorts – Colmar 

• De sponsors van Armand Marchant hebben via de FFBS voorgesteld om de nationale ploeg te sponsoren 

• Op vraag van Sneeuwsport Vlaanderen werd het sponsorcontract door een jurist gecontroleerd en op een aantal 

zaken verbeterd 

• Dit contract werd ondertekend door Martine Tossens, voorzitter van de KBSF, op datum van 08/03/2021. 

 

SU geeft aan dat het in geen geval mogelijk is om dergelijke contracten af te dwingen bij renners. Er is weinig tot geen 

gevolg gegeven aan de opmerkingen vanuit SVL. Er wordt gewacht op het verslag van de NAKC om meer duiding te geven. 

6.3. NAKC 23/03 - Bestelling kledij (deadline 31/03) vs. nationale selecties einde seizoen 

• Voorafgaand aan de NAKC van DI 23/03/2021 werd een voorstel van namenlijst gelanceerd door Lukas VD Bogaert 

en Karen Persyn voor de verdeling van de kledij 

• De deadline voor het bestellen van de gesponsorde kledij is 31/03/2021. 

• Omwille van deze deadline werd binnen de NAKC afgesproken om enkel de kledingmaten van de renners op te 

vragen en dit op basis van een lijst waarbij NAKC van mening is dat zij volgend seizoen mogelijks een selectie 

zouden kunnen behalen.  

• De nationale selecties zal pas later op het einde van het seizoen bepaald worden. 

6.4. NAKC 23/03 – Aanpassing reglementen FIS Base List 

• De FIS heeft uitzonderlijk beslist om de FIS Base List te baseren op de beste punten van de afgelopen twee 

seizoenen 

 

7.2 To include results of the last season in the Base List BL22 Due to the actual exceptional circumstances, and the high 

number of scheduled alpine events already cancelled in the Southern Hemisphere, the calculation of the BL22 (published 

in June 2021) will include all valid results between 01.07.2019 and 30.04.2021. All Injury Status that were approved and 

published on the BL21 will remain valid if a racer does not achieve better result/s in the 2020/2021 season. The required 

number of results and period to apply for Injury Status remains valid from 01.05.2020 until 31.04.2021  

6.5. NAKC 23/03 – EYOF 11/12/2021 – 21/12/2021 

• Locatie: Vuokatti (FIN) 

• Geboortejaren: 2003 + 2004 (zelfde geboortejaren als de vorig jaar afgeschafte EYOF) 

• Het BOIC vraagt om enkel atleten met potentieel op een top 8 plaats op de OS te behalen in te schrijven 

• Preliminary 31/03: aantal renners 

• Einde juni: bevestiging aantal renners 

• 11/11: long list 

• 29/11: short list  
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7. Varia 

7.1. Stand van zaken heropening skibanen 

Geen positieve evolutie betreffende de opening. 

 

Er staat nog steeds een BK indoor op de planning in de eerst week na de paasvakantie, we zien geen positieve evolutie voor 

deze wedstrijd.  

7.2. Verdienmodellen SVL 2.0 

Momenteel geen relevante update. 

7.3. Communicatiestroom 

KS haalt aan of er verder moet worden nagedacht over een uitgedacht en uitgeschreven communicatieplan voor SVL in zijn 

geheel. Gezien we intussen een aantal opsplitsingen kennen: Freestyle Recap, nieuwsbrief opleidingen, nieuwsbrief SVL, 

Instagram Snowboard Belgium, Instagram SVL, Facebook SVL, …  



 

 

 9 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

8. 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 MS Teams ☐ 

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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9. 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 DONE 

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

Voorstellen mbt de overgedragen winsten vanuit de BG’en 
BG 

voorzitters 
ASAP  

Opmerkingen jaarverslag -> Robbe SVP 01/03/2021 DONE 

Overleg organisatoren BK Val d’Isère  CC ASAP DONE 

Contact met wedstrijdorganisatie Zagreb CM ASAP DONE 

Opvolging betaling outfit Xander CM ASAP  

Berekening loon Simon Vandepitte ter voorbereiding volgend BO SU 26/04/2021  

Voorbereiding voorstelling BG alpijns skiën  CM/CC 03/05/2021  

Concrete opstart BG topsport MB/SU   

Provisies voorzien in luik 2 RDT 03/05/2021  

 

 

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Christophe De Groof 

 

 

  

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHl1WBnO2QJ10nhHcBRviEOtQgaJd9gN2
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