
 

 

Verslag bestuursvergadering 
27.08.2021 
 

1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten 

    Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Guido Goderis – Johnny Lekens – Peggy Vansantvoet –     

   Theo Mues – Luc Helsen (Boekhouder) - Evi (secret). 

   Verontschuldigd: Davy Claes - Mieke Ketelslegers 

   Bijkomende agendapunten:/ 

 

2. Verslag 28/05/2021 

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

- De lidgelden werden terug herbekeken meer bepaald deze van docenten: 

 

 Clublid Jeugd (- 18 jaar)  €       5,00  

 Clublid  €       9,00  

 Lid Danssport Vlaanderen  €    13,00  

 Clublid gratis  €           -    

 Docent Actuele dans  €    25,00  

 Docent Seniorendans  €    25,00  

 Docent Lijndans  €    25,00  

 Docent Rolstoeldans  €    25,00  

 Docent Standard/Latin (initiator)  €    25,00  

 Docent Standard/Latin (instructeur B, Trainer A)  €    75,00  

extra jurylid  €    25,00  

  Chairperson  €    25,00  

 Scrutineer  €    25,00  

 jurylid gratis  €           -    

 official (scrutineer en chairperson) gratis  €           -    

 Moeten docenten Standaarddans extra betalen als hij/zij ook bijscholingen wil 

volgen van actuele dans? En wat als hij/zij ook jurycongres wil volgen? 

Hierover werd van gedachten gewisseld en verschillende voorstellen werden 

overwogen. 

 Conclusie:  

- aanpassing lidgeld Docent Standaard/Latin (instructeur B, trainer A): €25 * 

 *dit is enkel het lidgeld voor Danssport Vlaanderen, voor het volgen van de  

  studiedagen zal een extra bijdrage moeten worden betaald per  

  studiedag. Opm.: de info van de studiedagen kan dan niet meer  

   voor alle docenten beschikbaar gesteld worden op de website, hier kan een  

   alternatief voor worden gezocht. 

- Als men bijscholingen wil volgen uit een andere discipline moet 

er geen bijkomend lidgeld betaald worden volgens deze 

clusters: 

1) Lidmaatschap docent actuele dans omvat ook mogelijkheid 

om bijscholingen lijndans en G-dans te volgen. 

2) Lidmaatschap docent standaard/Latin omvat ook de 

mogelijkheid om bijscholingen lijndans, seniorendans, G-dans te 



 

 

volgen. 

Als een docent standaard/Latin ook bijscholingen 

actuele dans wil volgen, dient hij/zij 2 lidmaatschappen te betalen. 

Deze aanpassing gaat in vanaf 1 september 2021 

 

3. Cijfers 30/06/2021 – info werd vooraf gegeven door Luc Helsen 

- Balans en resultatenrekening werden overlopen. 

=> financiële situatie zal afhangen van coronatoestand in 2021-2022 

 

Statistieken sportjaar 2020-2021 

 

Jaartal # CLUBS # Leden #lesgevers 

2016 268 39329   

2017 279 43334   

2018 300 45661   

2019 300 46841 649 

2020 308 47482 707 

2021 278 43612 766 

 

 

4. Stand van zake werking  

- nieuw ledenprogramma via Ledenbeheer 

  °Start vanaf 1 september: leden aansluiten 

  °2 Webinars 25/08: 76 clubs – 28/08: 30 clubs 

  °voor office nog enkele modules niet klaar 

- Leden zullen 1 welkomstmail ontvangen van Danssport Vlaanderen en moeten daarna 

zelf aanmelden voor de nieuwsbrief.  

- nieuwe website – online vanaf 1 september  

Enkele pagina’s worden getoond.  

 

5. Topsport Breaking  

Breaking Olympisch 2024 – road to Olympics presentatie wordt getoond. 

Guido vraagt waarom er maar in 2 atleten geïnvesteerd wordt? 

->De 2 atleten is een beslissing van Sport Vlaanderen.  

 

6. Goedkeuren beleidsplan 2021-2024 + jaaractieplan 

2022 

Beleidsplan en jaaractieplan werd goedgekeurd 

 

7. Planning bestuur 2021-2022 

- vergaderdata: 22/10/2021 - 13u30 (andere data worden later 



 

 

bepaald) 

- Beleidsnamiddag (+ lunch) 14/01/2022 - hieraan wordt een 

korte bestuursvergadering gekoppeld. 

 

8. BDSF/WDSF  

Johnny geeft info over lopende zaken in BDSF en WDSF 

BDSF:  

- Het is een hele uitdaging om voor Standaard/Latin om op zelfde golflengte te komen met  

  de leden van FWBDS. 

- Mieke heeft nog overleg gehad met Erik Lubukayi, Benedicte, Michael Calloens (FWBDS) en  

  Johnny om afspraken te maken over actuele dans 

- Samenwerking bij Beaking is naar elkaar aan het toegroeien. 

- Nieuwe verkiezingen in BOIC: Heide Rakels of JM Saive  

 

WDSF 

- Goedkeuring voor WK 2023, officiële aanvraag wordt verstuurd. 

- 4 nieuwe mensen in WDSF bestuur: 

https://www.worlddancesport.org/WDSF/Organisation/WDSF_Presidium 

- Rani heeft sponsor en subsidiedossier uitgewerkt voor Diamond Cup, (Sport Vlaanderen  

  + Cera).   

- WDSF-sportcommissie Breaking: organisatiereglement in opmaak (Johnny is lid van deze 

commissie) 

- Other dances: eerst wachten op goedkeuring Antwerp Diamond Cup en WK Break, want er 

is maar weinig animo voor Other dances in WDSF. Daarom zal er geen aanvraag gedaan 

worden om Dance Nation als WK of WDSF-wedstrijd te organiseren. (Er moet dan geen fee 

en geen licenties betaald worden). 

 

9. Varia 

- Guido informeert naar stand van zake Eenheidsprogramma. 

- Aankoop nieuw scherm met ingebouwde camera om combinatie online en in office 

te verbeteren. 

 

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering. 

Volgende vergadering: vrijdag 22/10 om 13u30 

 

Verslag: 

Evi Janssen 


