
 

 

Verslag bestuursvergadering 
15.01.2021 – vergadering online via Teams 
 

 

1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten 

            

Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Guido Goderis – Johnny Lekens – Peggy 

Vansantvoet – Theo Mues – Mieke Ketelslegers - Evi (secret). 

Verontschuldigd: Luc Helsen 

 

Bijkomende agendapunten:/ 

 

2. Verslag vergadering 13.11.2020 

- Er zijn geen opmerkingen doorgegeven. Het verslag is goedgekeurd. 

- Er zijn tussentijds geen beslissingen via mail genomen. 

 

3. Stand van zake 

- aansluiting leden/clubs/lesgevers  

 

  13-01-2021 13-01-2020 10-11-2020 11-11-2019 31-08-2020 

leden 40445 44071 36841  40400  47482  

clubs 261   261  265  307  

lesgevers 722   671     707  

 

- ingediende subsidiedossiers - officiële goedkeuring 
           Beslissing 

        Met genoegen kunnen wij meedelen dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist  
        heeft dat jouw sportfederatie in 2021 als unisportfederatie gesubsidieerd wordt voor 

    de uitvoering van: 

- de basisopdrachten 

- de beleidsfocus jeugdsport 

- de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod 

- de beleidsfocus innovatie 

- de beleidsfocus sportkampen 

-  Topsport:  

  Breaking is Olympische Sport in 2024 

      

       - Werking commissie 

 commissieverslagen worden doorgestuurd, bestuursleden 

lichten toe of geven een update. De belangrijkste items worden 

hieronder kort genoteerd.  

Lerarencommissie actuele dans 

Online vergadering in december. Er zijn enkele leden 

bijgekomen zodat er een  vertegenwoordiging is van elke stijl en 

verschillende diploma’s. Zo vormt het commissiebestuur een   



 

 

         coherente groep. De DSV-website/docentenondersteuning   

         werd grondig geanalyseerd. Dit wordt eind januari verder  

         uitgewerkt. De commissie voelt het belang van connectie met wedstrijdcommissie AD –  

         overleg i.v.m. juryopleiding in februari? FB-groep docenten opgericht – 158 leden. 

 

Wedstrijdcommissie actuele dans 

 In december AV – algemene zaken besproken en leden hun input laten geven. 

 Voor jazz/modern wordt er een ‘kartrekker’ gemist in de commissie, (geen specifieke  

 club vertegenwoordigd die enkel die dansstijl heeft en ook geen   

 secretariaatsmedewerker voor die stijl in de commissie).  

 Graag van elke stijl een jurylid in de commissie. Overleg met Lerarencommissie AD is  

 zeker welkom. 

 Taak van de voorzitter zou omschreven moeten worden. 

 

sportcommissie 

Rumo heeft een overzicht gestuurd aan alle leden. 

O.w.v Corona zijn de wedstrijden SL verplaatst naar een later datum  

Reglement RSCC werd toegestuurd aan de commissieleden 

De werkgroep heeft het Vademecum besproken en de bevoegdheid van de BDSF- 

vleugels. 

Bespreking Vademecum:  

 - opleidingsvisie komt nergens aan bod 

 - belang van connectie met lerarencommissie SLS wordt sterk benadrukt 

 => Uit 2 bovenstaande bevindingen komt het voorstel om een ‘stuurgroep 

       standaard/Latin’ op te richten en een stuurgroep actuele dans. In deze 

stuurgroepen zitten vertegenwoordigers uit verschillende commissies. 

 

Lerarencommissie Standaard/Latin/Social 

Weinig productiviteit in deze commissie op dit moment, focussen zich voornamelijk op 

organiseren van studiedagen/online tutorials. Commissie heeft een positieve vibe 

nodig. 

Volgende vergadering: 1 februari 

 

Seniorencommissie 

Theo heeft een overzicht gemaakt. Dit wordt meegestuurd met het verslag. 

Voorlopig geen activiteiten o.w.v corona, bijscholing lijndans ging wel door op 

27/09/2020 in Zandhoven met 19 deelnemers. 

Er zijn nog wel commissievergaderingen ifv activiteiten verplaatsen.  

Vraag van de commissie: Kennismaking met de voorzitter: 

meerdere leden van de  

commissie zouden de aanwezigheid van de voorzitter op prijs 

stellen, op een vergadering of senioren-activiteit.  De voorzitter 

wacht op een uitnodiging. 

 

Commissie Recreatief dansen 

Guido heeft een overzicht van de werking via mail gestuurd. 



 

 

Ook verschillende activiteiten geannuleerd o.w.v corona. 

Daarmee merken we wel meer activiteit via de fb-groep 

clubbestuurders. 

Er zullen meer online clubmeetings of webinars georganiseerd worden. 

Ook in deze commissie wordt een nauwe samenwerking met andere commissies 

aangehaald. 

Bedenking Evi: Commissie recreatief dansen => benaming wijzigen naar 

‘Clubcommissie’? De commissie focust zich vnl op clubondersteuning in de brede zin, 

ook hoe organiseer ik een dansshow, of andere recreatieve activiteiten, binding met 

recreatieve dansers, … 

 

4. Planning 2021 

- Beleidsdag – op dit moment is het niet mogelijk om dit in februari of maart te  

   organiseren. Het Vademecum zal wel online besproken worden. (zie volgend punt) 

- Planning data AV 

   AV: vrijdag 26 maart 

   Bijzondere AV (na verkiezing commissies) - eind juni? Datum wordt vastgelegd na  

       bespreking vademecum 

 

5. Vademecum 

Uit vorig verslag: 

Het te bespreken thema op de beleidsdag is het ‘Vademecum’ met als doel: 

- vademecum = handleiding, gebruiksvriendelijk 

- commissiewerking optimaliseren 

 

Voorstel: bespreking en aanpassingen in 3 à 4 sessies (bestuur + personeel) 

Klaar tegen begin maart 

1) opbouw vh vademecum (2 delen …, wat in welk deel) + deel 1 bespreken   

    (structuur/missie/statuten)  

2) commissiereglementen  

3) reglementen: intern, good governance, …   

4) reserve sessie: reglementen  

 

Data? vrijdagavond kan voor iedereen, Mieke zal laten weten wanneer ze eventueel wel 

overdag kan. 

Evi stelt een planning op. 

 

Uit bespreking commissies blijkt dat de binding tussen de verschillende commissies 

steeds meer een noodzaak wordt. Sommige items zouden zowel 

in de ene als in de andere commissie moeten besproken 

worden. 

Evi zal een voorstel uitwerken om bepaalde ideeën ook aan bod 

te laten komen in de besprekingen over het Vademecum. 

 

 



 

 

6. BDSF 

 - Oprichten Dagelijks Bestuur 

    Het BDSF bestuur heeft beslist dat er meer autonomie in de vleugels moet zijn. Om toch  

    een goede opvolging te kunnen doen werd daarom een Dagelijks Bestuur opgericht. Het  

    DB vergadert 1 à 2 keer per maand. DB: Rumo – Johnny – Michael- Marc 

 - WK Break ism Sportizon 

   Johnny heeft samen met Stijn L. een overleg met Sportizon gehad over organisatie WK  

   Break in 2023. Er zal een concreet voorstel over de samenwerking uitgeschreven  

   worden. DSV zal de sporttechnisch coördinatie uitwerken en hier de leiding in nemen.  

   Sportizon neemt de financiële en organisatorische verantwoordelijkheid. 

   => het voorstel zal voorgelegd worden aan BDSF en WDSF 

 

7. Varia  

- Evi heeft eind januari een overleg met Sabam/Unisono (hiervoor is concrete info nodig van  

   clubs, enkele clubs zullen hiervoor een mail ontvangen). 

- Stand van zake klacht dansschool Dancar/Ricardo? 

   Ricardo heeft aan Guido nog gevraagd waarom hij nog steeds het kwaliteitslabel niet  

   ontvangen heeft. Er zal navraag gedaan worden of er nu effectief een klacht is ingediend  

   bij het VST. 

- Is er al bevestiging van VTS voor de kandidatuur van Laura als DSKO? Neen. 

 

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering. 

Volgende vergaderingen: vrijdag 26 maart voorafgaand op AV 

 

Verslag: 

Evi Janssen 


