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Christophe De Groof 
Voorzitter BG Freestyle & 

Voorzitter BO 
CDG ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Michaël Bouas 
Voorzitter BG Topsport & 

Ondervoorziter BO 
MB ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Serge Van Puyvelde 
Extern Bestuurslid &  

Secretaris BO 
SVP ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Martine Dom 
Extern Bestuurslid &  

Financieel beheerder BO 
MD ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Chris Masset Voorzitter BG Alpijns Skiën CM ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Bob Lenaers Voorzitter BG Opleidingen BL ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bram Van Bossuyt Extern bestuurslid BVB ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Christophe Coppens Algemeen Coördinator CC ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Stijn Urkens Directeur Topsport SU ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de vet gemarkeerde leden van het BO (CDG, MB, SVP en MD). 

 

Aanwezigheidsregister genodigden 

Naam Afkorting Aanwezig MS Teams Verontschul-

digd 

Volmacht Afwezig 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Goedkeuring verslagen 
1.1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 02/05/2022 

➢ Het verslag wordt unaniem en zonder opmerking goedgekeurd. 

1.2. Goedkeuring verslag bijeenkomst 04/05/2022 

➢ Het verslag wordt unaniem en zonder opmerking goedgekeurd. 

 

2. Personeelsbeheer 

2.1.1. Herziening structuur Snowboard na Olympische Spelen  

➢ [07/02/2022] Na de OS in Peking zal de ondersteunende equipe naar Snowboard toe worden herbekeken 

➢ [02/05/2022]  

o De eerste gesprekken zijn gaande.  

o Tegen einde mei moeten de prestatieprogramma’s van de atleten voorbereid worden. 

o Volledige uitwerking tegen augustus 

o TO DO : SU 

2.1.2. Functioneringsgesprek met de AC 

➢ [30/05/2022] 

o Op 02/05/2022 vond, voorafgaand aan het BO, een eerste gesprek plaats tussen CC en het Dagelijks Be-

stuur om de operationele werking te bespreken waar ook een aantal problemen door CC naar voor wer-

den gebracht. 

o Op 30/05/2022 vond, ook voorafgaand aan het BO, het officiële functioneringsgesprek plaats tussen CC 

en het Dagelijks Bestuur. Omwille van tijdgebrek in functie van het opvolgende BO werd beslist om een 

3e (opvolg) bijeenkomst in te plannen = TO DO : CDG 

2.1.3. Functioneringsgesprekken met andere personeelsleden 

➢ [30/05/2022]  

o De functioneringsgesprekken met de andere personeelsleden moeten ook opgestart worden : 

▪ Robbe 

▪ Stijn 

▪ Bart 

▪ Childeric 

▪ Xan 

o TO DO : CDG + CC 

 

3. Operationele werking SVL 

3.1. Beleidsplan 

3.1.1. Luik 1 - Basisdocument 

➢ [30/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

3.1.2. Luik 2 – Begroting 

➢ [30/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 
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3.2. Financiën 

3.2.1. Reserves 

➢  [30/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

 

3.2.2. Resultatenrekening 

3.2.2.1. Update Resultatenrekening 

➢ [30/05/2022] Er werden geen wijzigingen aan de Resultaten aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

 

3.2.2.2. High level weergave van de Resultatenrekening voor het BO 

➢ [02/05/2022]  

o MD bespreekt met RDT wat de mogelijkheden zijn om een periodiek high level overzicht te krijgen van 

Luik 2 

▪ We realiseren ons dat de verdeling van de subsidies doorheen het werkingsjaar gebeuren 

▪ We vragen MD om toch de mogelijkheid te laten onderzoeken om dit zo in te boeken dat er peri-

odiek high level verslag aan het BO kan uitgebracht worden over 

• De financiële toestand van SVL 

• De verwachte/geprojecteerde winst/verlies van het lopende boekjaar 

▪ TO DO : MD 

➢ [30/05/2022] 

o MD heeft dit met RDT die de verwachtingen begreep en hier geen graten in zag. MD wacht nog op een 

eerste output 

 

3.3. Opvolging Goed Bestuur 

3.3.1. Workflow – taken mei/juni  

  

 

3.3.1.1. Functioneringsgesprek met AC 

➢ [30/05/2022]  

o Zie § 2.1.2  

o In juni moet er een evaluatie volgen van dit gesprek 
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3.3.2. Verantwoordelijkheden en engagement voorzitter BO 

➢ [30/05/2022]  

o CDG geeft toelichting met het moeilijk combineren van zijn persoonlijke situatie in combinatie met zijn 

functie als Voorzitter van het BO 

o CDG meldt dat hij daardoor heeft beslist om een stap terug te zetten binnen de werking van het BO en 

zijn positie van voorzitter vacant stelt. Hij blijft wel lid van het BO én voorzitter van de BG Freestyle. 

▪ Er wordt de vraag gesteld welke problemen aanleiding hebben gegeven tot deze beslissing en of 

deze werden opgelost om te vermijden dat een nieuwe voorzitter hier ook tegenaan loopt 

▪ CDG geeft extra toelichting 

▪ MB meldt dat het DB een nieuwe voorzitter, net als bij CDG,  voluit zal ondersteunen 

o Er worden enkele vragen gesteld : 

▪ Welke taken oefent de voorzitter uit ? 

▪ Welke taken verwachten de personeelsleden van de voorzitter ? CDG plant een meeting met het 

personeel in om zijn beslissing toe te lichten. 

o Vanuit het BO spreken we onze welgemeende dank uit voor het voorzitterschap van CDG. We begrijpen 

hem volledig en steunen hem in zijn beslissing. 

o Kandidaturen van de bestuursleden dienen uiterlijk zondagavond 05/06/2022 om 20:00 uur worden inge-

diend 

o Indien nodig (meerdere kandidaturen) komen we op 13/06 terug samen voor verdere bespreking 

 

3.4. Evaluatie reglementeringen 

➢ [30/05/2022] Niets te melden 

 

3.5. Korting voor vrijwilligers 

➢ [24/11/2021] Hier moet een aparte werkgroep voor opgestart worden 

➢ [06/12/2021] TO DO: CDG / CC 

➢ [07/02/2022] Ongoing 

➢ [02/05/2022] Deze werkgroep moet nog steeds opgestart worden 

➢ [30/05/2022] Na de aanduiding van een nieuwe Voorzitter binnen het BO moet de verdeling CDG / CC mogelijk 

herbekeken worden 

4. Bestuursgroepen 

4.1. Bestuursgroep Alpijns Skiën 

➢ [30/05/2022] 

o Het verslag van de BG AS (# 10) van 26/04/2022 dient nog verspreid te worden 

o Datum volgende bijeenkomst (# 11) : 02/06/2022 

o TO DO : CC / CM 

4.1.1. Focusgroep Alpine Competition 

➢ [30/05/2022] 

o Het verslag van de FG AC van 10/05/2022 werd aan de uitnodiging van deze bijeenkomst toegevoegd 
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4.1.2. Focusgroep Alpine Development 

➢ [02/05/2022]  

o Deze FG heeft een aantal bijeenkomsten gehad waaruit een aantal actiepunten naar voren zijn gekomen 

die worden opgevolgd door de Coördinator AS. Deze FG kan indien dit noodzakelijk is terug bijeengeroe-

pen worden. 

o Deze FG moet levend gehouden worden. De ontwikkelingslijnen moeten verder uitgewerkt worden naar 

de clubwerking en de BG Opleidingen toe. 

 

4.1.3. Focusgroep SkiCross 

➢ [30/05/2022]  

o Omwille van het massaal aantal aanvragen die ook nog allemaal eens last minute naar de NAKC werden 

verstuurd, werd beslist om de toewijzingen van de KBSF-wedstrijden 2022-2023 te schorsen tot op de 

NAKC-bijeenkomt van 07/06/2022 

o CC wacht af tot de NAKC een beslissing heeft genomen over de locatie en timing van de Belgische Kampi-

oenschappen Alpijns Skiën voor het seizoen 2022-2023 en of er in de betrokken kandidatuur al dan niet 

ruimte werd voorzien voor een BK SkiCross 

4.2. Bestuursgroep Freestyle 

➢ [30/05/2022]  

o CDG dient ons het verslag nog te bezorgen van  

▪ De bijeenkomst van 28/09/2021 

▪ Alle daaropvolgende bijeenkomsten 

▪ TO DO : CDG 

o Op 05/06 wordt de 2e officiële opening georganiseerd van de Big Air in Genk (Sky Park) 

▪ Riders : 10:30 – 11:00 

▪ Minister : 13:30 

▪ Officiële opening : 14:00 

▪ Sport Vlaanderen dringt aan op een samenwerkingsovereenkomst (breedtesport, internationale 

samenwerking, …) 

 

4.3. Bestuursgroep Opleidingen 

4.3.1. Partnership met touroperator die ook BVSI-opleidingen aanbiedt 

➢ [02/05/2022]  

o Er werd een brief gestuurd naar een touroperator waarmee we een partnership hebben maar die ook 

opleidingen van het BVSI aanbiedt. Tot op heden hebben we hier nog geen reactie op ontvangen. Het 

seizoen is ten einde. BDB neemt dit einde augustus terug op in voorbereiding van het nieuwe seizoen 

➢ [30/05/2022]  

o BL volgt dit verder op 

o Op 17/06 heeft BDB de touroperators uitgenodigd in voorbereiding van het volgende seizoen 

o TO DO : BL 
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4.3.2. Onderzoek pistes die BVSI-opleidingen aanbieden 

➢ [06/12/2021] 

o SU merkt op dat we een aantal pijnpunten moeten bekijken: 

▪ Pistes die BVSI-opleidingen aanbieden 

▪ Skiclubs wiens leden geen VTS-opleiding volgen maar een BVSI-opleiding 

➢ [30/05/2022]  

o De clubs zijn aangesloten bij Sneeuwsport Vlaanderen 

o We kunnen de piste uitbaters niet verbieden om met commerciële organisaties in zee te gaan 

o Voorstel CC : vergelijkende pagina op de website publiceren met een vergelijking tussen de VTS/SVL-op-

leidingen versus een aantal commerciële organisaties om aan te tonen dat onze opleidingsstructuur beter 

is. We gaan unaniem en zonder opmerkingen akkoord met dit voorstel. 

o BL neemt dit mee naar de BG Opleidingen 

o TO DO : BL 

 

4.3.3. Onderzoek concurrentiële opleidingsorganisaties 

➢ [06/12/2021] 

o SU merkt op dat we een aantal pijnpunten moeten bekijken: 

▪ Pistes die BVSI-opleidingen aanbieden 

▪ Skiclubs wiens leden geen VTS-opleiding volgen maar een BVSI-opleiding 

➢ [02/05/2022]  

o Aangezien wij merken dat er toch atleten zijn die andere opleidingen prefereren boven de VTS-opleiding 

van SVL, is het misschien een idee om de ‘concurrentiële’ organisaties te bestuderen, de clubs te bevragen 

en zo te bekijken welke positieve input er kan gebruikt worden 

➢ [30/05/2022]  

o BL neemt dit mee naar de BG Opleidingen 

o TO DO : BL 

 

4.3.4. Bijeenkomsten BG Opleidingen 

➢ [07/02/2022]  

o Volgende BG Opleidingen 

▪ Start to coach : 

• bespreking mogelijke strategieën 

• moet van de VTS ingaan vanaf begin september 2022 

➢ [30/05/2022]  

o BL  dient ons het verslag nog te bezorgen van de  laatste bijeenkomst of bijeenkomsten. Het laatste verslag 

dat we hebben ontvangen is van de bijeenkomst van 15/02/2022 

o Datum volgende bijeenkomst : 17/06/2022 

 
  



 

 

 8 

www.sneeuwsport.vlaanderen 

4.4. Bestuursgroep Topsport 

4.4.1. Processen m.b.t. selecties Olympische spelen 

4.4.1.1. Loranne Smans 

➢ [02/05/2022]  

o Er heeft een 1e constructief gesprek plaatsgevonden met Loranne 

o Interne analyse : Ongoing 

➢ [30/05/2022]  

o We nemen akte van de dagvaarding van Loranne Smans  

o Interne analyse :  

▪ Ongoing 

• Selectiecriteria vastleggen 

• De atleten informeren 

• Gebruik online communicatieplatform 

• Webpagina’s updaten 

• Rider’s manual 

o Werking SVL 

o Rechten van de riders 

o Plichten van de riders 

o Code of Conduct 

o Accountability van de riders voor hun eigen vorderingen en programma 

• Rider’s commissie 

 

4.4.2. Aanrekening nationale kledij Xander Vercammen door KBSF 

➢ [04/10/2021] 

o In het verslag van 29/03/2021 werd gemeld dat er voor Xander Vercammen wel nationale kledij werd be-

steld, maar dat de sponsors (Anzère en Swisski) enkel financieel willen tussenkomen voor alpijnse skiërs. 

o De bestelde kledij zou dan aan Xander moeten gefactureerd worden 

o TO DO : opvolging CM (via NAKC) en SU 

➢ [07/02/2022] TO DO MD neemt contact op met Peter Vercammen 

➢ [02/05/2022]  

o MD heeft contact opgenomen met de familie Vercammen en de factuur opgevraagd  

o Voorlopig hebben we deze nog niet ontvangen 

➢ [30/05/2022]  

o Voorlopig hebben we de factuur nog niet ontvangen 

o CM vermoedt dat er nooit een factuur vanuit de KBSF aan Xander heeft gemaakt voor de kledij (jas, wind-

stopper en broek). Enkel het racepak zou moeten worden betaald 

o MD heeft in haar functie van Penningsmeester van de KBSF geen factuur opgesteld 

o We sluiten dit topic voorlopig af. 

o Case closed. 
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4.4.3. Dossier Xander Vercammen 

➢ [30/05/2022] Niets te melden 

4.4.4. Eerste bijeenkomst volledige BG Topsport 

➢ [02/05/2022] Een eerste bijeenkomst met de volledige BG Topsport werd ingepland op 15/06/2022 

4.4.5. Project Vlaamse ondersteuning Alpijns Skiën U18-U21   

➢ [30/05/2022] 

o Dit project valt onder werking van de BG Topsport 

o Omwille van de transparantie naar de clubs toe over de werking van dit project, zal er per kwartaal wor-

den gerapporteerd aan de BG Alpijns Skiën 

4.4.6. Organisatie nationale kampioenschappen – stand van zaken ? 

4.4.6.1. BK Freestyle 2023 

➢ [02/05/2022] Er wordt, in samenwerking met NSKIV, gezocht naar een locatie voor 2023 

 

4.4.6.2. BK Alpijns Skiën 2023 

➢ [30/05/2022]  

o De originele leverancier van de bekers die tijdens de levering verloren zijn geraakt heeft het origineel 

betaalde bedrag terugbetaald 

o Op de laatste NAKC werd gemeld dat bovenstaande kosten worden gefactureerd 

▪ Vanuit de NAKC werd opgemerkt dat dit de eerste keer ooit is dat een liga operationele kosten 

factureert aan de KBSF/NAKC. Een aantal leden van de NAKC vinden deze beslissing schandalig. 

 

4.5. 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 (24/11/2021) 

 

5. KBSF  

5.1. NAKC  

5.1.1. Verslagen 

➢ [30/05/2022]  

o Aan de uitnodiging van deze bijeenkomst werd het goedgekeurde verslag van 27/03/2022 toegevoegd 

o Op 17/05/2022 vond ook een NAKC plaats. Dit verslag werd nog niet goedgekeurd 
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5.1.2. Werking en stemming Vlaamse afgevaardigden in de NAKC 

➢ [30/05/2022]  

o Resultaat zelfevaluatie enquête : zie bijgevoegd verslag van de FG AC 

o Een voorstel om de verslagen van de NAKC reeds in draftversie binnen SVL te verspreiden naar  

1. de volledige FG AC (waarvan niet alle leden aanwezig zijn op de NAKC)  

2. de BG TS die betrokken is (of zou moeten zijn) bij alle Topsport gerelateerde beslissingen 

werd door de Waalse leden en een aantal Vlaamse leden van de NAKC afgekeurd 

o Binnen de FFBS worden de verslagen geforward naar belanghebbenden. Op wie dit dan aansluitend naar 

waar forwardt hebben we geen controle.  

o Binnen SVL kunnen we eenzelfde procedure toepassen als de FFBS 
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6. Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan 

Overzicht overlegmomenten bestuursorgaan 

Seizoen Vergadering Datum Tijdstip Locatie ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan DI 31/08/2021 20u00 Christophe De Groof’s Garden ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 04/10/2021 20u00 Skibaan Aspen ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 08 24/11/2021 20u00 Skibaan Aspen + MS Teams ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 06/12/2021 20u00 Skibaan Aspen + MS Teams ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 10/01/2022 20u00 Geannuleerd ☐ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 07/02/2022 20u00 Skibaan Aspen ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 07/03/2022 20u00 MS Teams ☒ 

2021-2022 Algemene vergadering MA 14/03/2022 20u00 Remote stemmen ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 28/03/2022 20u00 Geannuleerd ☐ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 02/05/2022 20u00 Skibaan Aspen ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 30/05/2022 20u00 Skibaan Aspen + MS Teams ☒ 

2021-2022 Bestuursorgaan MA 27/06/2022 20u00 Te bepalen ☐ 

2022-2023 Bestuursorgaan MA 22/08/2022 20u00 Te bepalen ☐ 
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7. Takenlijst 

7.1. Openstaand 

# Wat? Wie?  Verslag Deadline? 

1 Planning BK Freestyle 2023 (Locatie en data) CDG 03/05/2021  

2 

NIEUWSBRIEF : clubs/leden informeren over SVL 2.0 en 1e verwe-

zenlijking, met name medische en paramedische ondersteuning 

voor LLSR team 

CC 07/06/2021  

3 Korting voor vrijwilligers CM/XA/CC 31/08/2021  

4 
Coördinator Alpijns skiën – herbekijken welke taken uit Basiswer-

king kunnen herverdeeld worden 
CC/CDG 04/10/2021  

5 FG SkiCross – Opstart CC 04/10/2021  

6 FG Freestyle – verslag meeting 28/09/2021 + opvolgende meetings CDG 04/10/2021  

7 BG Opleiding – Verslagen ? KS 04/10/2021  

8 BG Opleiding – Datum volgende bijeenkomst ? KS 04/10/2021  

9 Herziening structuur Snowboard na Olympische Spelen SU 07/02/2022  

10 High level weergave van de Resultatenrekening voor het BO MD / RDT 02/05/2022  

11 BG AS : Verslag bijeenkomst 26/04/2022 CC / CM 02/05/2022  

12 Partnership met touroperator die ook BVSI-opleidingen aanbiedt BL 30/05/2022  

13 Onderzoek pistes die BVSI-opleidingen aanbieden BL 30/05/2022  

14 Onderzoek concurrentiële opleidingsorganisaties BL 30/05/2022  

15 Functioneringsgesprek (3e) met AC inplannen CDG 30/05/2022  

16 Functioneringsgesprek met andere personeelsleden inplannen CDG/CC 30/05/2022  

17     

18     
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7.2. On Hold 

# Wat? Wie?  Verslag Deadline? 

1 Choice TV – voorstel om SVL als pilootproject te nemen CC 22/02/2021 ON HOLD 

 

 

7.3. Afgesloten 

Wat? Wie? 

Verslag 
Datum uit-

voering 

Opgeno-

men in ver-

slag 

Aanrekening nationale kledij Xander Vercammen door 

KBSF 
MD 

29/03/2021 

/ 

04/10/2021 

NVT 30/05/2022 

Attentie afscheid Bob Loozen CC 31/0/2022  02/05/2022 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Christophe De Groof 

 

 

  

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAJ_3vzb8X3y8dW2soo3sUXRE2FX_ngsKM
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