
 

 

 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

Kandidaat extern bestuurslid 
Serge Van Puyvelde 

Kandidatuur 

Kandidatuur gesteld op 07/03/2022 

Voornaam Serge 

Achternaam Van Puyvelde 

Geboortedatum 22/07/1969 

Geslacht M 

E-mail serge@snowvalley-racingteam.be 

Ben je lid van één of meerdere 

club(s) verbonden aan 

Sneeuwsport Vlaanderen? 

Ja 

Vervul je een (bestuurs)functie 

binnen bovenstaande club(s)?  
Ja 

Ik stel mij kandidaat als Extern bestuurslid 

Persoonlijke motivatie 

• Met een kritische en objectieve blik meewerken aan de doelstellingen 

van Sneeuwsport Vlaanderen met betrekking tot professionaliteit en 

goed bestuur vanuit 13 jaar ervaring en dagelijkse werking in het bestuur 

van meerdere Skiclubs en de jarenlange actieve werking in alle Vlaamse 

en nationale alpijns skiën gerelateerde commissies 

• Bijdragen aan een uitbreiding van de ledenbasis van Sneeuwsport 

Vlaanderen 

• Meewerken aan club overkoepelende samenwerking door het actief 

begeleiden van de wedstrijdorganisatoren op Vlaamse en KBSF-

wedstrijden die hiervan gebruik willen maken 

• Aanspreekpunt voor alle stakeholders (ouders, renners, trainers, 

bestuursleden) in de discipline Alpijns skiën en dit door een 

aanwezigheid op zo goed als alle Vlaamse en de meeste KBSF-

wedstrijden 

Aanspreekpunt voor de verantwoordelijken van alpijns skiën, freeski en 

snowboard 

Welke specifieke meerwaarde kan 

jij bieden op vlak van de 

operationele doelstellingen? 

 

Zie relevante ervaring hieronder die ook vermeldt welke actuele operationele 

taken tot mijn takenpakket behoren 

Heb je relevante ervaring binnen 

de sportwereld, al dan niet in een 

(bestuurs)functie? Zo ja, welke 

functie? 

 

• Secretaris Skiclub Casablanca 2009-2013 

• Secretaris Skiclub Snow Valley 2013 – heden 

• Lid Jeugdsportcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2010-2018 

• Lid Clubcommissie Sneeuwsport Vlaanderen 2012 – 2021 

• Verslaggever Clubcommissie 2012 – 08/2015 

• Verslaggever Technische Alpijnse Commissie 2014-2021 

• Lid Nationale Alpijnse Koercommissie 2014 – heden 

o Actueel Verslaggever 

• Lid Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur) Sneeuwsport 

Vlaanderen 2014-2022 

o Actueel Verslaggever 

• Chief of Race 

o Wedstrijden Skicup van Vlaanderen 

o Alle BK Indoor wedstrijden 

o Buitenlandse KBSF-wedstrijden 
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o Indoor Lowlanders wedstrijden 

o FIS Entry League wedstrijden op Snow Valley 

o FIS wedstrijden in het buitenland 

• Expert Reglement Skicup van Vlaanderen 

• Expert KBSF-reglement (Vademecum) 

• Gevorderde kennis FIS-reglement Alpijns Skiën 

• Expert in resultatenverwerking wedstrijden 

• Expert punten- en penaliteitsberekening Alpijns Skiën 

• Ex co-verantwoordelijke puntenlijst Skicup van Vlaanderen (SVV) 

• Ex co-verantwoordelijke puntenlijst Vlaamse Kunstpistes (PVK) 

• Co-verantwoordelijke KBSF-puntenlijst 

• 13 jaar ervaring als poortrechter op Vlaamse, KBSF- en FIS-wedstrijden 

• Originele auteur poortrechterscursus Sneeuwsport Vlaanderen 

• Regelmatige aanduiding als TD of Arbiter op Skicup-wedstrijden 

• Regelmatige aanduiding als TD of Arbiter op KBSF-wedstrijden 

Heb je relevante ervaring binnen 

de bedrijfswereld, al dan niet in 

een (bestuurs)functie? 

 

 


