Verslag bestuursvergadering
28.08.2020
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Documenten werden vooraf via mail bezorgd.
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Guido Goderis – Luc Helsen (boekh) –
Johnny Lekens – Peggy Vansantvoet – Theo Mues - Evi (secret).
Verontschuldigd: Mieke Ketelslegers
Bijkomende agendapunten:
- Beslissingen die via email genomen worden, moeten opgenomen worden in het
verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering.
- Bijdragen vleugels aan BDSF.
Deze punten worden toegevoegd bij punt 2: verslag en bij punt 3: financieel
2. Verslag vergadering 29.05.2020
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag 29.05.2020 werd goedgekeurd.
3. Financiën
- Het financieel management overloopt de financiën per 30.06.2020 en de impact
van corona.
- Sport Vlaanderen heeft aangekondigd subsidies via het Noodfonds Sport te
verdelen aan de federaties. Het financieel management zal een dossier indienen
bij Sport Vlaanderen om deze subsidies te ontvangen. Daarbij wordt een
voorstel uitgewerkt via welke verdeelsleutel deze subsidies aan de clubs toegekend
worden.
- Bijdragen vleugels BDSF:
Beide vleugels (DSV en FWBDS) geven een bijdrage aan BDSF voor 2021 dat gelijk
is aan het aantal dansers die een BDSF-wedstrijdlicentie Standaard/Latin
aanvragen in het dansseizoen 2020-2021 x €x per danser.
4. Goedkeuren beleidsplan 2021-2024
Luik 1 en Luik 2 werden vooraf bezorgd. Het beleidsplan werd goedgekeurd door het
bestuur.

5.
Corona
- Financiële ondersteuning werd besproken bij punt 3
- Er komen zeer veel vragen van clubs over de opstart. Tot nu
toe zijn de richtlijnen van de overheid niet steeds duidelijk en
eenvormig. Er zijn ook verschillen met de regels die de culturele
sector moet volgen. Sommige clubs zijn aangesloten bij de

cultuurraad in de gemeente en anderen bij de sportraad. Dat
schept verwarring.
6. Bespreking zelfevaluatie
De vragenlijst werd door 6 van de 7 bestuurders ingevuld.
De vragen en scores werden overlopen.
Voorbereiding werkjaar
- Planning vergaderingen 2020-2021
- Beleidsdag:
Het concept van de beleidsdag kan gelijkaardig aan vorig jaar verlopen:
personeelsleden + bestuursleden.
7. Varia
- Hardware scrutineersysteem wedstrijden Standaard/Latin
- 03/09/2020 gaat de AV van het kantoorgebouw door. Er zal
volmacht gegeven worden.
- Dansdag: er is een nieuw concept uitgewerkt waardoor de Dansdag op 3 locaties
zal plaats vinden. Maar, dit is onder voorbehoud gezien Corona.
Aanvulling na de vergadering: er kan slechts een light-versie van de Dansdag
plaatsvinden op 1 locatie, Oud-Turnhout.

Volgende vergaderingen: vrijdag 13 november om 13u30
Verslag:
Evi Janssen

