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1. Goedkeuring verslagen 

1.1. Goedkeuring verslag bijeenkomst 07/02/2022 

➢ Omwille van de specifieke agenda in voorbereiding op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een aantal 

verontschuldigde leden, werd de goedkeuring van dit verslag op de bijeenkomst van 07/03/2022 opgeschort tot 

op deze bijeenkomst. 

➢ Het verslag wordt unaniem en zonder opmerking goedgekeurd. 

1.2. Goedkeuring verslag bijeenkomst 07/03/2022 

➢ 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 

 

3. Operationele werking SVL 

3.1. Beleidsplan 

3.1.1. Luik 1 - Basisdocument 

➢ [02/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

3.1.2. Luik 2 – Begroting 

➢ [02/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

 

3.2. Financiën 

3.2.1. Reserves 

o  [02/05/2022] Er werden geen wijzigingen aangebracht sinds de vorige bijeenkomst 

 

3.2.2. Update Resultatenrekening 

➢ [02/05/2022]  

o Een geüpdatete versie van de Resultatenrekening werd aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toege-

voegd 

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 
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3.2.3. Corona-premie 

➢ [07/02/2022]  

o Er kan een Coronapremie worden toegekend aan werknemers  

▪ gemaximaliseerd tot een bedrag van 500,00 € 

▪ in de vorm van consumptiecheques 

o CDG bekijkt wat de voorwaarden, modaliteiten en kosten zijn en op welke rekening we dit kunnen inboe-

ken, mochten we beslissen om dit toe te kennen aan de medewerkers van Sneeuwsport Vlaanderen 

➢ [02/05/2022]  

o CDG heeft informatie ingewonnen bij de VSF. Ondertussen is de aanvraagdatum verstreken.  

o Case closed. 

 

3.3. Werkingsverslag + Rapportering aan Sport Vlaanderen 

➢ [02/05/2022]  

o De rapportering aan Sport Vlaanderen werd voor de deadline (01/04) door Robbe overgemaakt, waarvoor 

onze dank aan Robbe 

o De definitieve versie werd aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toegevoegd 

o We hebben ondertussen al feedback ontvangen van Sport Vlaanderen. De opmerkingen waren niet in-

houdelijk maar eerder technisch van aard en meer bepaald over de wijze van invullen en formuleren van 

het werkingsverslag. 

o Case closed. 

3.4. Subsidie aanvraag Sport Vlaanderen 

➢ [02/05/2022] – CC heeft op 07/02/2022 alle decretaal goedgekeurde subsidies voor 2022 bezorgd met markering 

van de bedragen die reeds in voorschot werden betaald : 

o Basiswerking 

o BF Jeugdsport 

o BF Laagdrempelig 

o BF Innovatie 

➢ Case closed. 

 

3.5. Opvolging Goed Bestuur 

➢ [02/05/2022] Niets te melden  

3.5.1. Workflow – openstaande taken  

➢ [02/05/2022]  

o CDG heeft de openstaande taken besproken met RDT 

3.5.1.1. Taken april/mei - Evaluatie lidmaatschapsopties 

➢ [02/05/2022]  

o De lidmaatschapsopties werden geëvalueerd 

o Er wordt unaniem en zonder opmerking beslist om deze ongewijzigd te laten. 

3.5.1.2. Taken april/mei – Evaluatie reglementeringen 

➢ [02/05/2022]  

o Het Intern Reglement (I.R.) werd in het kader van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering reeds geëva-

lueerd en geüpdatet. 

o Er wordt unaniem en zonder opmerking beslist om de reglementeringen, inclusief het I.R., ongewijzigd te 

laten. 
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3.5.1.3. Taken april/mei – Evaluatie gedragscodes 

➢ [02/05/2022]  

o De gedragscodes werden geëvalueerd 

o Er wordt unaniem en zonder opmerking beslist om deze ongewijzigd te laten. 

3.5.1.4. Taken april/mei – Evaluatie statuten 

➢ [02/05/2022]  

o De statuten werden in het kader van Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 grondig gewijzigd en werden nu terug 

geëvalueerd 

o Er wordt unaniem en zonder opmerking beslist om deze ongewijzigd te laten. 

 

3.5.2. Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 – Missie/Visie/Waarden & Organigram 

➢ [02/05/2022]  

o Naar aanleiding van het toetreden van een aantal nieuwe leden in het Bestuursorgaan nemen we van de 

gelegenheid gebruik om de missie, visie en waarden en de structuur van Sneeuwsport Vlaanderen nog 

eens onder de aandacht te brengen.  

o Deze weerspiegelen onze werking met  

▪ Bestuursgroepen 

▪ Een tandemwerking tussen de Bestuursgroepvoorzitters en de vaste medewerkers van Sneeuw-

sport Vlaanderen  

▪ Een Dagelijkse Bestuur dat  

• de operationele werking van Sneeuwsport Vlaanderen door het personeelsteam onder-

steunt; 

• en onderdeel uitmaakt van én een link vormt met en het Bestuursorgaan. 

o Tijdens de bijeenkomst heeft CC de geüpdatete Powerpoint “Sneeuwsport Vlaanderen 2.0” aan het BO 

bezorgd. Hieronder een summer overzicht van Missie, Visie en Waarden. 

3.5.2.1. Missie, Visie en Waarden 

➢ Missie : Samen met de clubs zijn we dé motor om de sneeuwsport in Vlaanderen te promoten en te ondersteunen 

➢ Visie  : 

o Betrokkenheid : We streven naar een optimale betrokkenheid in de samenwerking met al onze partners 

o Kwaliteit : we streven naar kwaliteit en innovatie in  

▪ het ondersteunen van de administratie 

▪ het faciliteren van wedstrijden 

▪ het begeleiden van (top)sporters 

▪ het organiseren van opleidingen 

▪ … 

o Promotie : we streven naar de promotie van de sneeuwsport in Vlaanderen én de uitbreiding van ons 

ledenaantal 

➢ Waarden 

o Samenwerking 

o Vertrouwen 

o Kwaliteit 

o Betrokkenheid 

o Communicatie 

➢ Strategische prioriteiten 

o Verhoging geloofwaardigheid opleidingen naar partners 

o Ondersteuning partners bij ledenwerving, verzekering, events, … 

o Efficiënt ledenplatform 

o Talent-ontwikkeling 

o Strategische communicatie 

o Rechtstreekse ledenwerving 

o Efficiënte en effectieve Bestuursgroepen 
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3.5.2.2. Organigram 

 

3.6. Jaarlijkse Algemene Vergadering van 14/03/2022 

➢ [02/05/2022]  

o De JALV heeft plaatsgevonden op 14/03/2022 

o Het verslag hiervan werd  

▪ Aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst toegevoegd 

▪ unaniem en zonder opmerkingen per mail goedgekeurd 

o De termijn van de volgende mandaten verliep, waarop de toepasselijke procedures werden uitgevoerd : 

▪ Voorzitter BG Opleidingen 

• de bestuursgroep opleidingen verkoos Bob Lenaers als nieuwe voorzitter 

• de JAV heeft zijn functie bekrachtigd 

• We danken Kim voor zijn werk van de afgelopen jaren en verwelkomen Bob als zijn ver-

vanger 

▪ Externe Bestuurders 

• Er werden twee posities voor extern bestuurder vacant gesteld. 

o Willem De Wachter 

o Serge Van Puyvelde 

• We noteerden vijf kandidaten die zich middels een korte motivatie hebben voorgesteld 

aan de leden van de JAV 

• Na stemming werden de volgende externe bestuurders verkozen voor een termijn van 

4 jaar 

o Bram Van Bossuyt 

o Serge Van Puyvelde 

• We danken Willem voor zijn inzet van de afgelopen jaren en verwelkomen Bram als 

nieuwe externe bestuurder. 

o We hebben, als dank voor hun inzet en bijdrage aan de werking van Sneeuwsport Vlaanderen,  een Bon-

gobon voorzien voor de bestuurders die de afgelopen jaren het BO verlaten hebben  

▪ Dries Van Stevens  

▪ Willem De Wachter 

▪ Kim Semadeni 
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3.7. Evaluatie reglementeringen 

➢ [02/05/2022] Zie ook & 3.5.1 ➔ Niets te melden  

 

3.8. 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 

3.9. Organisatie SnowFollies op 26/05/2022 

➢ [02/05/2022]  

o Het concept van de Winter Closing heeft z’n beste tijd gehad 

o Daarom werd een nieuwe concept op poten gezet, genaamd SnowFollies dat op 26/05/2022 doorgaat op 

de terreinen van Volley Vlaanderen 

o De uitwerking was in handen van een stagiair die de handdoek in de ring heeft gegooid 

o CC zorgt voor de verdere uitwerking met XA 

o Ondertussen werd dit evenement geannuleerd 

 

 

4. Bestuursgroepen 

4.1. Bestuursgroep Alpijns Skiën 

➢ [02/05/2022] 

o CC heeft de verslag van de BG’en AS #8 (15/02/2022) en #9 (15/03/2022) aan het BO bezorgd 

o De laatste BG AS (# 10) heeft plaatsgevonden op 26/04/2022. CC bezorgt ons het verslag 

▪ Schoolproject 

▪ SnowFollies (zie hierboven) 

▪ Bespreking organisatie Belgische Kampioenschap Alpijns Skiën in Val d’Isère 

▪ Evaluatie werking BG AS : doel is  

• om de vergaderwerking in de toekomst te optimaliseren 

• meer daadkracht te zoeken  

• ervoor te zorgen dat er meer communicatie is met FG AC. 

o Datum volgende bijeenkomst (# 11) : ??/??/2022 

 

4.1.1. Focusgroep Alpine Competition 

➢ [02/05/2022] 

o Vanuit het BO werd een attentie aan Bob Loozen bezorgd als dank voor zijn jarenlange inzet voor de 

sport 
o Het verslag van de FG AC van 17/03/2022 werd aan de uitnodiging van deze bijeenkomst toegevoegd 

 

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. 
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4.1.3. Focusgroep SkiCross 

➢ [06/12/2021] CC wacht af tot er binnen de NAKC een beslissing valt m.b.t. de organisatie van het BK en zal dan een 

1e meeting inplannen 

➢ [07/02/2022]  

o In de planning van de Belgische Kampioenschappen in Val d’Isère werd geen ruimte voorzien voor het BK 

SkiCross 

o Er is weinig dynamiek in de FG SX. CC probeert alle leden terug rond de tafel te krijgen om een werking 

op te zetten. 

➢ [02/05/2022]  

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 

 

4.2. Bestuursgroep Freestyle 

➢ [24/11/2021] CDG heeft het verslag bezorgd van de bijeenkomst van 26/08/2021  

o TO DO: CDG bezorgt ons het verslag van 28/09/2021 ASAP. 

➢ [06/12/2021] Geen verdere feedback 

➢ [07/02/2022] Geen verdere feedback 

➢ [02/05/2022] Geen verdere feedback 

 

4.3. Bestuursgroep Opleidingen 

➢ [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 KS heeft ons op 17/02 een recap bezorgd van de promotieweek in de herfstvakantie 

o Marjolein Decroix is aangesloten bij APEX2100 en woont in Bourg St Maurice. Voorlopig wordt zij niet 

ingeschakeld als docente 

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 

o Kim Semadeni geeft de fakkel als Bestuursgroepvoorzitter door aan Bob Lenaers.  

▪ Als genodigde aan dit BO overloopt hij zeer uitgebreid de werking van de afgelopen jaren 

o We danken Kim uitdrukkelijk voor het geleverde werk en zijn inzet van de afgelopen jaren en verwelkomen 

Bob 

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 
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4.3.1. 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 

▪ Datum : nog niet gekend 

➢ [02/05/2022] Verslag laatste bijeenkomst + datum volgende bijeenkomst ??? 

 

4.4. Bestuursgroep Topsport 

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

4.4.1.1. Loranne Smans 

➢ [07/02/2022]  

o We hebben akte genomen van het vonnis 

o Er wordt een interne analyse gemaakt van de processen 

➢ [02/05/2022]  

o Er heeft een 1e constructief gesprek plaatsgevonden met Loranne 

o Interne analyse : Ongoing 

4.4.1.2. Tewerkstellingscontracten Seppe en Sebbe 

➢ [07/02/2022] Sport Vlaanderen heeft de tewerkstellingscontracten voor Seppe en Sebbe met ingang van het sei-

zoen 2022-2023 stopgezet. 

➢ [02/05/2022]  

o Sebbe is gestopt.  

o Seppe blijft actief en richt zich op het WK van 2023 

 

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 
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4.4.3. Dossier Xander Vercammen 

➢ [07/02/2022] 

o De betalingen die in het verslag van 12/12/2021 werden opgenomen zijn uitgevoerd (zowel KBSF als SVL) 

o Xander voldoet niet aan de eisen van Sport Vlaanderen om opgenomen te worden in een prestatiepro-

gramma 

o In aanvulling op het verslag van 04/10/2021 wordt gemeld dat de 10.000,00 € die bij aanvang van het 

seizoen werd toegekend ook uit de overgedragen winsten van de vorige jaren wordt genomen 

➢ [02/05/2022]  
o De toelage werd door Robbe geboekt en betaald. Case closed. 

o Het Topsportcontract van Xander bij Defensie werd verlengd 

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   

➢ [02/05/2022] 

o Omwille van de betrokkenheid van SVP en MB als ouders van deelnemende atleten werd de bespreking 

van dit onderwerp uitgesteld tot het einde van de vergadering 

o SVP en MB verlaten de vergadering 

o De resterende aanwezigen (CM, CDG, BL, MD, BVB, CC en SU) bespreken dit topic. Rekening houdende 

met tijdsgebrek (het cafetaria van Skibaan Aspen ging sluiten) wordt er beslist om zo snel mogelijk een 

extra BO in te richten (zonder SVP en MB) om het dossier goed door te nemen, te analyseren en te evalu-

eren om zo tot een correctie beslissing te komen in functie van de toekomst van de sport en de Vlaamse 

atleten. 

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 2022 

➢ [02/05/2022] 

o Het BK vond plaats in Val d’Isère 

o Er zijn een aantal zaken misgelopen die door de aanwezigen met de nodige creativiteit en flexibiliteit wer-

den opgelost 

o Probleem met bestelling en aansluitend levering van de bekers 

▪ Initieel heeft Peter Rotthier, als coördinator en wedstrijdorganisator, very last minute aan 

Sneeuwsport Vlaanderen gemeld dat hij geen tijd had gehad om de bekers te bestellen waardoor 

Christophe Coppens – ongepland – 4,5 uur bezig is geweest om de bekers online te bestellen 

▪ MD en SU verlaten, als Penningmeester en Secretaris-Generaal, van de KBSF, de bijeenkomst. 

▪ We facturen dit door aan de KBSF : 4,50 € x 60,00 € excl. BTW  

▪ Omwille van de zeer laattijdige bestelling hadden SVP en CC beslist om van de mogelijkheid van 

de leverancier gebruik te maken om de levering in Val d’Isère te laten plaatsvinden.  

• De koerierdienst is er echter in geslaagd om het pakket te verliezen.  

• De leverancier zal het betaalde bedrag crediteren en terugbetalen. 
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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 

➢ [02/05/2022]  

o Aan de uitnodiging van deze bijeenkomst werd het goedgekeurde verslag van 11/01/2022 toegevoegd 

o Op 22/03/2022 vond ook een NAKC plaats. Dit verslag werd nog niet goedgekeurd 

5.1.2. Werking en stemming Vlaamse afgevaardigden in de NAKC 

➢ [02/05/2022] 

o De Waalse leden van de NAKC klagen dat Sneeuwsport Vlaanderen in blok stemt en dat de individuele 

afgevaardigden blijkbaar niet meer in persona mogen stemmen 

o Uit mailverkeer van de afgelopen weken blijkt dat niet alle Vlaamse afgevaardigden in de NAKC mee zijn 

in deze nieuwe werkwijze die voortvloeit uit Sneeuwsport Vlaanderen 2.0 en uit de reorganisatie van de 

commissies en focusgroepen 

o Dit werd reeds besproken in de BG AS en er werd een stappenplan opgesteld, waarvan de eerste stap een 

zelfevaluatie-enquête zal zijn die door alle leden van de FG AC dient ingevuld te worden 
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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 MS Teams ☒ 

Bestuursorgaan MA 28/06/2021 20u00 Geannuleerd ☐ 

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

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

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

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

Bestuursorgaan MA 10/01/2022 20u00 Geannuleerd ☐ 

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

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

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

Bestuursorgaan MA 28/03/2022 20u00 Geannuleerd ☐ 

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

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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7. Takenlijst 

7.1. Openstaand 

# Wat? Wie?  Verslag Deadline? 

1 Aanrekening nationale kledij Xander Vercammen door KBSF CM/SU/MD 

29/03/2021 

/ 

04/10/2021 

 

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

3 

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  

4 Attentie afscheid Bob Loozen CC 31/08/2021  

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

6 
Coördinator Alpijns skiën – herbekijken welke taken uit Basiswer-

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

7 FG SkiCross – Opstart CC 04/10/2021  

8 FG Freestyle – verslag meeting 28/09/2021 CDG 04/10/2021  

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

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

11     

12     

13     

14     

15     

16     

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 

Opvolging subsidie aanvraag Sport Vlaanderen CC/RDT 04/10/2021 02/05/2022 

Extra info subsidiëring Sport Vlaanderen CC 07/02/2022 02/05/2022 

Corona-premie : bekijken voorwaarden + modaliteiten + te 

boeken rekening  
CDG 07/02/2022 02/05/2022 

BG Topsport – Opstart / 1e bijeenkomst volledige BG SU 04/10/2021 02/05/2022 

FG Alpine Development – Opstart SU 04/10/2021 02/05/2022 

BG Opleiding – recap van de acties in de herfstvakantie KS & BDB 06/12/2021 02/05/2022 

Topsportdossier + subsidieaanvraag Xander Vercammen SU 31/08/2021 02/05/2022 

Voorzitter Sneeuwsport Vlaanderen vzw 

Christophe De Groof 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA13p_FYDQ4Viv-7VzAZn2WsG1M2sWlRgh
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