Verslag bestuursvergadering
26.03.2021
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Guido Goderis – Johnny Lekens – Peggy
Vansantvoet – Theo Mues – Luc Helsen (Boekhouder) - Evi (secret).
Verontschuldigd: Mieke Ketelslegers
Bijkomende agendapunten: Sponsoring, BDSF + wedstrijdreglementen, salestraining
personeel. De punten worden onder varia behandeld.
2. Verslagen overleg Vademecum 04/02/2021 – 11/02/2021 – 25/02/2021
- Er zijn geen opmerkingen doorgegeven. Het verslag is goedgekeurd.
- Er zijn tussentijds geen beslissingen via mail genomen.
3. Voorbereiding Algemene Vergadering
- Goedkeuren reglementen Danssport Vlaanderen
Deze wijzigingen worden nog aangebracht alvorens goed te keuren:
->art3: In Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk gewest (ipv Nederlandstalig gebied in
België)
-> Tuchtreglement: art 16, de klacht doorverwijzen naar BDSF (niet WDSF want DSV is zelf
geen member)

Het bestuur is akkoord met de ‘Reglementen Danssport Vlaanderen’.
- Goedkeuring oproep kandidaten tuchtorgaan
Er zal een algemene oproep gedaan worden via de e-flash van de clubs voor de
‘tuchtcommissie’.
4. Goedkeuring financieel overzicht
- Balans en resultatenrekening
Deze werden goedgekeurd door een externe accountant.
Luc Helsen geeft nog toelichting bij enkele belangrijke posten.
Balans en Resultatenrekening werden goedgekeurd door het bestuur.
- Begroting 2021
Bij opmaak van de begroting werd zowel 2020 als 2019 als referentie genomen gezien
2020 ook financieel anders verlopen is gezien corona.
5. Goedkeuring voorstel extra subsidies clubs
Als er goedkeuring komt van de AV zal er een budget van bijna
€140 000 aan de clubs gegeven worden ter ondersteuning van
corona.

6. Varia
- WDSF: Algemene Vergadering 25/7 in Bratislava
- Sponsormeeting met Callant: interesse in VIP events
- Er wordt gewerkt aan een nieuw ledenprogramma en nieuwe
website.
- Veel firma’s maken reclame met ‘dansen’. Kunnen wij die bedrijven niet aanschrijven om
ons te sponsoren. Suggesties voor mogelijke sponsors kunnen steeds aan Johnny
doorgegeven worden.
Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering.
Volgende vergadering: 28 mei 2021 onder voorbehoud
Verslag:
Evi Janssen

