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1. Goedkeuring verslag 29/03/2021 

Het verslag van 29/03/2021 wordt unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Operationele werking SVL 

2.1. Verslaggeving Bestuursorgaan 

➢ In onderling overleg met Robbe werd besloten dat hij niet langer verslaggever van het Bestuursorgaan zal zijn 

➢ Serge zal, in zijn rol van secretaris, deze functie uitoefenen. 

2.2. Verlenging contract Simon Vandepitte 

SU heeft vandaag met Filip Verherstraeten overleg gehad. Het quota aan VTE zit op dit ogenblik vol. Filip wil ons 

begeleiden in het herinvullen van de beschikbare quota. Volgens FIlip is er een opening naar Sport Vlaanderen toe om de 

structuur in overeenstemming te brengen met de realiteit. 

 

Voor het kalenderjaar 2021 kan er niets meer worden gewijzigd in de subsidiëring. Vanaf 2022 zou de nieuwe structuur 

mogelijk in werking kunnen treden. CC geeft een mondeling overzicht van de huidige subsidiestructuur voor de 

verschillende VTE’s. 

 

Verdere planning : gesprekken met Geertrui en Filip, al dan niet samen met hun afdelingshoofden, in de maand mei.  

 

SU volgt dit verder op. 

 

Deadline : 01/06/2021 zodat we dit naar de volgende BO toe kunnen voorbereiden.  

2.3. Financiën 

2.3.1. STAVAZA financiën 

➢ MD bezorgt ons tegen het volgende BO een overzicht 

➢ Kleine Prins ‘zou’ ons een overzicht kunnen bezorgen zonder dat we alles in Excel moeten gaan hervormen naar 

een leesbaar/presentabel formaat 

➢ CC bezorgt ons een werk-versie 

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

➢ Een nieuwe versie van luik 2 (versie 22/04/2021) werd op 02/05/2021 samen met de dagorde van het BO verstuurd 

naar de leden van het BO.  

➢ De subsidies werden door middel van provisies voorzien naar aanleiding van de vraag in het vorig BO. 

 

2.4. Werkingsverslag / rapportering 

➢ CDG heeft de verschillende werkingsverslagen op 07/04/2021 naar de leden van het BO gemaild 

➢ De werkingsverslagen werden binnen de deadline aan Sport Vlaanderen bezorgd 

➢ Onze dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen heeft positief gereageerd op het ingediende werk en heeft al een 

aantal kleine opmerkingen gegeven waarmee CC en RDT al aan de gang zijn gegaan 

➢ Naar de toekomst toe is het belangrijk dat iedereen de deadlines van Robbe respecteert  

➢ Er is nog geen datum gekend voor het bilateraal overleg 
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2.5. Evaluatie lidmaatschapsopties 

➢ We zitten met de Corona-pandemie in een vreemd jaar waardoor een concrete evaluatie zeer moeilijk is. 

➢ Aanvullend nemen we de kosten voor het gebruik van Twizzit door de clubs op ons. 

➢ Het DB stelt voor om de huidige lidmaatschapsopties en prijszetting te behouden. 

➢ Het BO gaat unaniem en zonder opmerkingen akkoord met dit voorstel. 

 

2.6. Evaluatie reglementeringen 

➢ CDG heeft alle reglementen op de website van SVL doorgenomen met RDT 

➢ Voor de meeste reglementen is er momenteel geen nood aan een herwerking 

➢ Het Reglement Skicup van Vlaanderen werd door RDT aangepast naar de nieuwe lay-out van SVL en de laatste 

versie werd op de FG AC van 27/04 gefinaliseerd 

➢ Het nationaal Vademecum (Alpijns skiën) werd in de Nederlandstalige versie hervormd naar een nieuwe lay-out 

en een versie 2020-2021 (huidige aflopende seizoen) 

o TO DO’s :  

▪ Franstalige versie omvormen naar lay-out en inhoud seizoen 2020-2021 

▪ Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie updaten voor het aankomende seizoen 2021-

2022 en deze versie voor 30/06/2021 publiceren. CM verwacht dat deze oefening half juni zal 

afgerond zijn 

 

2.7. Evaluatie gedragscodes 

➢ De gedragscodes werden in het kader van Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 volledig herbekeken en goedgekeurd op 

een bijzonder algemene vergadering op 25/01/2021. 

➢ Bijgevolg is er momenteel nog geen nood aan een herwerking. 

 

2.8. Evaluatie statuten 

 

➢ De statuten werden in het kader van Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 volledig herbekeken en goedgekeurd op een 

bijzonder algemene vergadering op 25/01/2021 

➢ Bijgevolg is er momenteel nog geen nood aan een herwerking. 

 

2.9. Evaluatie bestuurdersprofielen BO (cfr. intern reglement) 

➢ De bestuurdersprofielen werden geëvalueerd.  

➢ De profielen werden, samen met het intern reglement, eind 2020 vernieuwd en bevestigd door een bijzondere 

algemene vergadering op 25/01/2021. Bijgevolg is er momenteel nog geen nood aan een herwerking. 

➢ Er worden geen opmerkingen geformuleerd binnen het BO. De bestuurdersprofielen worden als relevant 

beschouwd tot het vervallen van de eerstvolgende zetel binnen het BO en het openstellen van een vacature voor 

de betreffende zetel. 

2.10. Functioneringsgesprekken 

2.10.1. Trainers 

➢ CDG heeft de afgelopen week samen met SU de functioneringsgesprekken gevoerd met alle trainers 

➢ Het was zeer interessant om alle trainers in een korte tijdsspanne te spreken 

➢ Gesprekken waren voornamelijk gericht op de verwachtingen van de trainers naar de toekomst toe 

➢ De meeste trainers hebben aangegeven dat ze deze gesprekken zeer waardevol vinden en dat deze de volgende 

jaren terug moeten gevoerd worden 

➢ De werking van de 60/40 combinatie van Kevin Bronckaers die Technisch Directeur van Skate Vlaanderen wordt, 

zal zich moeten uitwijzen 
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2.10.2. Algemeen Coördinator 

➢ Op 31/05 vindt een functioneringsgesprek met CC plaats. 

2.11. Snow to School (STS) 

2.11.1. Aanwerving Delphine Vandenhaute als tijdelijke projectmedewerker 

➢ Childeric heeft mij zijn STS project gigantische stappen gezet!  

➢ Om de verdere groei van dit project kracht bij te zetten, is het noodzakelijk om een extra werkkracht in te zetten. 

➢ Het DB stelt voor om Delphine Vandenhautte hiervoor aan te werven. 

➢ Zij heeft als stagiair het project mee opgestart en vormgegeven en is nu werkzoekende. 

➢ Zij zou aangeworven kunnen worden om volgend seizoen te mikken op 400 kinderen op de sneeuw. 

➢ De inkomsten die door het project gegenereerd worden, dienen als verloning voor Delphine.  

➢ Het DB stelt voor om Delphine aan te werven met een tijdelijk 4/5e contract van 01/06/2021 (of 01/07/2021) – 

31/12/2021. Ze heeft een Master-diploma maar wordt ingeschaald op bachelor-niveau. 

➢ CC stelt voor om haar ineens een contract van 1,5 jaar aan te bieden 

➢ Eind 2021 komt er een evaluatie om te beslissen of we nog een jaar door gaan. 

➢ RDT en CC bekijken of het juridisch mogelijk is om haar een contract voor 1,5 jaar als projectmedewerker aan te 

bieden zonder dat deze job op de markt moet aangeboden worden 

 

3. Bestuursgroepen 

3.1. Bestuursgroep alpijns skiën 

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

➢ Op 22/03/2021 vond een bijeenkomst van de FG AC plaats waarvan SVP het verslag heeft bezorgd aan het BO 

➢ Eén van de agendapunten was de voorbereiding van de NAKC van DI 04/05/2021 

➢ Ondertussen hebben de tandems BG AS en BG TS dit verslag verder besproken en het resultaat van deze 

vergadering werd overgemaakt aan de leden van de FG AC 

 

3.2. Bestuursgroep freestyle 

➢ De BG FS heeft samengezeten.  

➢ CDG bezorgt ons het verslag ASAP.  

➢ Dit ligt nog onder review bij z’n tandempartner. 

 

3.3. Bestuursgroep opleidingen 

➢ Bart Debie heeft een goed gevoel bij z’n opleiding Eurosecurité 

➢ Er hebben geen extra vergaderingen plaats gevonden 

➢ KS bezorgt ons de dagorde voor de volgende bijeenkomst 

 

3.4. Bestuursgroep topsport 

➢ Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de kandidaat afgevaardigden van de BG AS en de BG FS naar de BG 

TS. 

➢ De volgende afgevaardigden werden verkozen : 

o BS AS : Xan Alaerts 

o BS FS : Wouter Vanhorenbeek 

➢ Een eerste FG zal worden samengesteld en zal in week van 10/05/2021 voor de eerste keer samenkomen. 

➢ Deze FG zal zich ontfermen over Structuur Alpijns Skiën. 
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3.4.1. Resultaten topsporters 

➢ De topsporters hebben geen wedstrijden meer afgewerkt 

➢ SU heeft samengezeten met  

o Sam Maes die in volle revalidatie is. Eerste doel is deelname aan WB in Val d’Isère 

o Xander Vercammen waarvoor voorlopig geen BeGold mogelijkheden zijn. Er wordt bekeken of er een 

prestatieprogramma bij Sport Vlaanderen kan worden ingediend. 

➢ SU is op 03/05/2021 gestart met zijn jaarlijks snowboard debate (overleg tussen trainers, Filip Verherstraeten en 

TD) over de prestaties van alle riders en hun programma’s. 
➢  

 

3.4.2. Organisatie nationale kampioenschappen 

➢ Het BK Alpijns skiën werd georganiseerd in Finland waarbij vooraf werd aangegeven dat er geen nationale titels 

werden uitgereikt 

➢ Er was maar 1 Belgische deelnemer 

➢ Er waren heel goede penaliteiten waardoor de aanwezige renners van het FIS Lowlands team zeer goede punten 

hebben kunnen skiën 

➢ Planning BK Freestyle : waarschijnlijk in Week 2 van de Paasvakantie (o.b.v. voorlopige FIS-planning van de 

afsluitende EC die in de 1e week zou plaatsvinden) 

➢ Planning BK Alpine : voorlopige planning 

o 1e week Paasvakantie : BK FIS 

o 2e week Paasvakantie : BK Miniemen 

 

 

3.5. Beleidsplan 2021-2024 – luik 2: voorstelling BG AS 

➢ Omwille van een drukke agenda wordt deze presentatie opgeschort tot de volgende bijeenkomst 

 

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

dit toelaat: 

1. ☒ Bestuursgroep freestyle (29/03/2021) 

2. ☐ Bestuursgroep alpijns skiën 

3. ☐ Bestuursgroepen opleidingen 

4. ☐ Bestuursgroep topsport 
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4. KBSF  

4.1. NAKC 23/03 – EYOF 11/12/2021 – 21/12/2021 → 20/03 – 25/03/2022 

• 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 

• De EYOF werd uitgesteld tot 20/03 – 25/03/2022 

 

5. Varia 

5.1. Stand van zaken heropening skibanen 

➢ Er is nog veel discussie over outdoor sporten. Indoor komt hierdoor niet op de agenda. 

➢ Mogelijk ten vroegste opening op 07/06 

➢ Vanuit SVL werd aan Sport Vlaanderen en aan het Kabinet Sport de vraag voorgelegd om een noodlening te 

voorzien voor de skibanen. Voorlopig zonder beslissingen van beide instanties. 

 

5.2. Verdienmodellen SVL 2.0 

➢ Choice TV :  

o Lancering uitgesteld tot 01/06  slechte datum voor Sneeuwsport Vlaanderen 

o Voorlopig nog geen contract getekend 

 

5.3. 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, … 
➢ KS zal binnen de BG voorstellen om een aparte nieuwsbrief op te zetten m.b.t. opleidingen.  

o Enkele aandachtspunten : 
▪ Visie 
▪ Wie trekt dit ? 
▪ Welke kanalen ? 
▪ Regelmatig updates (bv. nieuwsbrief SVL = maandelijks) 

• Plan van aanpak over het seizoen 
▪ Templates van SVL gebruiken zodat er over alle kanalen en afgescheiden nieuwsbrieven een 

overkoepelende look en feel is. 
➢ KS houdt ons op de hoogte 

5.4. Distributielijsten 

➢ RDT is nog bezig met het opstellen van de distributielijsten en het aanmaken van de gebruikers 

➢ Van zodra alles afgerond is, worden we hiervan op de hoogte gebracht 
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6. 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 ☐ 

 

  



 

 

 10 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

7. 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 DONE 

Coördinatie gesprekken heroriënteren subsidiestructuur Sport 

Vlaanderen met Filip Verherstraeten en Geertrui 
SU 01/06/2021  

 

 

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Christophe De Groof 

 

 

  

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAK6MHL24yyf5IYpLUa83uyGLV6j-15RtO
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