
 

 

Verslag bestuursvergadering 
22.10.2021 
 

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 27/08/2021 

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

- Beslissingen via mail: 

- Bijscholingen Docenten SL 

Davy Claes laat weten dat hier heel wat opmerking vanuit de groep docenten SLS 

gekomen zijn. 

Leo Buyckx heeft Guido daarover aangesproken dat als er aanpassingen zijn, de 

specifieke commissie erbij betrokken moet worden.  

De opmerking is terecht. O.w.v het nieuwe ledenprogramma moest deze beslissing 

heel snel genomen worden en is een slechte timing de oorzaak van reacties. In de 

toekomst zal hier mee rekening gehouden worden. 

- Aanpassing privacyverklaring 

- Mededelingen: 

Kathy neemt ontslag uit lerarencommissie AD en AV omwille van persoonlijke 

redenen 

 

3. Stand van zake werking 

- cijfers worden gepresenteerd in de ppt 

  We zitten ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. 

- ledenprogramma  

  Bij het nieuw ledenprogramma komen veel achterliggende problemen nu tot uiting.  

  Daardoor zijn er nu o.a. nog geen lidkaarten.  

         In september kwamen er reacties van verschillende clubs over de   

   gebruiksvriendelijkheid. Er werden al aanpassingen gedaan en er werden ook 2 extra  

   bijscholingen georganiseerd om clubs op weg te helpen met het nieuwe programma. 

  -> Rumo en Stijn volgden een VSF-meeting over digitalisering. Hier werd vastgesteld dat 

      de problemen die wij nu hebben met Ledenbeheer dezelfde zijn als andere  

      federaties bij andere IT-firma’s. 

-> Peggy bevestigt dat Ledenbeheer wel steeds probeert een 

antwoord te vinden/maken op vragen van klanten. 

- > Mensen en verandering gaat niet goed samen. We moeten 

erdoor en hopen op een beetje geduld van clubs en leden. 

-> In de toekomst moet een volledig ‘testjaar’ of langere periode 

ingepland worden voor de omschakeling. 

 



 

 

   - Swing 

     In november verschijnt de laatste Swing. 

     De presentatie (gemaakt door Jolien) werd getoond over hoe de communicatie zal  

     verlopen na Swing. Het bestuur vraagt of in de laatste Swing aan de lezer deze info ook  

     kan meegegeven worden. 

 

4. Unbreakable (Bijkomende info in presentatie) 

    - Goede prestaties Belgische atleten 

- Opkomst publiek: minder dan 2019 o.w.v covid safe ticket 

- Aantal deelnemers hoger dan in 2019 

- Niveau: wereldtop 

- Setting (Centraal Station) was top 

     => Er werd een verslag uitgezonden op Sporza direct na het WK wielrennen, dat was  

          ideaal.  

 

5.  Financiën 

Balans en resultatenrekening werd overlopen. 

Conclusie: 

Prognose: break-even 

Dit jaar grote investering gedaan in IT-programma’s en pc’s. 

Aantal leden blijft hopelijk gelijk. 

 

6 . Personeel 

-Teamdag 

Heel leuk, combinatie sportactiviteit en teamwork door elkaar beter te leren kennen met 

kleurencodes. 

De teamdag werd begeleid door Prana (coaching) 

De volgende stap hieraan gekoppeld is reflectie: wat doen we nu en wat kan anders en 

nog beter. Personeel werkt hieraan verder. 

 

5. Goed Bestuur  

- Evaluatie bestuur 

In het kader van code Goed bestuur moet er jaarlijks een evaluatie gedaan worden. 

De resultaten werden getoond en worden meegestuurd met het verslag. 

Over de hele lijn zijn de antwoorden gelijklopend behalve op teamwork is er 1 

verschillend antwoord. 

Er kwamen verder geen opmerkingen van de bestuurders. 

- Evaluatie directeur: Vandaag werd een evaluatiegesprek met de directeur gehouden en 

goedgekeurd door het bestuur. 

 

6. BDSF 

Werking: 

De nieuwe Sportreglementen zijn bijna klaar. 

Vanaf 7 november begint het nieuwe dansseizoen. Beide 

vleugels organiseren elk 4 nationale wedstrijden en een 

kampioenschap. Daarnaast kan iedere vleugel zelf regionale 



 

 

wedstrijden organiseren met eigen reglementen. 

Er heeft recent geen bestuursvergadering plaats gevonden. 

Belgisch Kampioenschap – 3/10/2021 

Goede organisatie met veel toeschouwers. 

 

7. Varia 

-      Animo Alken 10-jarig bestaan – uitnodiging in Oostende  

       Guido zal hiernaartoe gaan 

 

-      AV kantoorgebouw: niemand kan aanwezig zijn, volmacht geven 

 

-     WK Breaking in Parijs 4/12/2021 

   3 Vlaamse breakers zullen deelnemen: Madmax, Mighty Jim en  

    Camine. Het bestuur vraagt of er toegangskaarten kunnen  

    geregeld worden voor bestuursleden of andere   

    toeschouwers.  Gezien dit WK in Parijs doorgaat, is het een  

    unieke gelegenheid om supporters daarmee naar toe te   

        nemen. Kan de breakafdeling een voorstel uitwerken?  

 

    -     Bijscholingen voor bestuursleden: bestuursleden houden elkaar op de hoogte wie  

             naar welke bijscholing gaat. 

 

- Peggy informeert naar de stand van zake i.v.m. samenwerking commissies, 

stuurgroepen, … punten waaraan vorig sportjaar gewerkt/vergaderd is. Dit zal terug 

opgenomen worden, mogelijk op de beleidsdag. 

 

- Dansdag/Dansposium – voorlopig weinig deelnemers. 

Hebben dansers nog interesse? 

Het programma van het dansposium is weinig aantrekkelijk. Het is niet interessant 

voor een docent als er geen keuze is.  

Kan dit in toekomst georganiseerd worden met andere partners om zo meer te 

kunnen aanbieden en een grotere doelgroep te bereiken. 

 

- Wat met de Dansdag voor actuele dans, is hier nog interesse voor? 

We moeten proberen om de recreatieve clubs en recreatieve dansers met 

Danssport Vlaanderen te binden, te leren kennen. Dat kan maar door activiteiten te 

organiseren (show, initiatie, …) 

Hierbij moeten we ons wel de vraag stellen hoe de maatschappij vandaag in elkaar 

zit en ons hierop afstemmen – innoveren! 

Hoe zit maatschappij in elkaar, hoe moeten we daarop 

afstemmen 

Wat vinden mensen de dag van vandaag belangrijk – hier 

innoveren! 

Kan dit onderzocht worden door een student? 

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering. 

Volgende vergadering: vrijdag 14/01/2022 - beleidsnamiddag 



 

 

 

Verslag: 

Evi Janssen 


