Verslag bestuursvergadering
11.02.2022
1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten
Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Guido Goderis – Johnny Lekens – Peggy Vansantvoet –
Theo Mues – Luc Helsen (Boekhouder) - Evi (secret).
Verontschuldigd: Mieke Ketelslegers
Bijkomende agendapunten:/
2. Verslag 22/10/2021
- Er zijn geen opmerkingen doorgegeven. Het verslag is goedgekeurd.
- Er zijn geen beslissingen via mail genomen sinds vorige vergadering.
- Mededelingen: Davy Claes neemt ontslag uit lerarencommissie SLS, sportcommissie
en bestuur. Het ontslag van Davy werd aanvaard en goedgekeurd op de beleidsdag
14/01/2022.
3. Ontslag bestuurslid Davy Claes
Het ontslag van Davy zal gemeld worden in de lerarencommissie SLS. Davy was
afgevaardigde van de lerarencommissie SLS in de AV van Danssport Vlaanderen en alzo
verkozen tot bestuurslid.
Aan de lerarencommissie SLS zal gevraagd worden om zo snel mogelijk een nieuw
commissiebestuurslid aan te duiden als afgevaardigde in de AV.
In het verslag van 22/10/2021 werd het ontslag uit de AV en lerarencommissie actuele
dans van Kathy Nagels aanvaard. Aan deze commissie zal eveneens gevraagd worden om
een ander commissiebestuurslid af te vaardigen naar de AV van Danssport Vlaanderen.

4. Voorbereiding Algemene Vergadering
We plannen de Algemene Vergadering op kantoor op 25 maart om 14u30. Vooraf zal er
nog een korte bestuursvergadering zijn, om 13u30.
5. Financiën
Luc is volop bezig met afsluiting van 2021. De jaarrekening moet goedgekeurd worden op
de AV.
Vooruitzicht = break-even. In 2021 werd er veel geld uitgegeven aan corona-ondersteuning
en aankoop nieuwe software.
6.
Nabespreking beleidsdag
Alle bestuursleden waren positief over de beleidsdag op
14/01/2022 in Heverlee:
- Beleidsdag is nodig
- aangename locatie
- het is een must om dit jaarlijks te doen

Stuurgroepen werden besproken op de beleidsdag
Het bestuur neemt de beslissing om de stuurgroepen niet in een structuur vast te leggen.
Dit zal dan ook uit ‘Reglementen’ Danssport Vlaanderen geschrapt worden.
De sporttechnische visie zal uitgewerkt worden door de personeelsleden bekwaam in de
dansstijl samen met docenten en commissieleden van de dansstijl. Externe experten
kunnen ook uitgenodigd worden.

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering.
Volgende vergadering: vrijdag 25/03/2022 om 13u30 (voor de AV om 14u30)
Verslag:
Evi Janssen

