Verslag bestuursvergadering 10.06.2022
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: Hiphop Unite en BDSF-werking (zie varia)
De PPT-presentatie die getoond is tijdens de vergadering wordt toegevoegd aan het verslag.
Hier wordt naar verwezen in het verslag.
2. Verslag 25/03/2022 + beslissingen via mail
- Er zijn geen opmerkingen doorgegeven. Het verslag is goedgekeurd.
- Beslissingen via mail:
Samenstelling afvaardiging AV BDSF
voorzitter: Johnny Lekens
2 bestuursleden: Monique Haneveer– Guido Goderis
2 vertegenwoordigers uit de Sportcommissie en wedstrijdcommissie: Rumo
Adriaenssens – Anja Van Greuningen
3 Experts: Marc Van Breda – Stijn Luyten – Sandy De Win
3. Overzicht ledenaantallen, bezoekers social media/website, lidgelden
zie ppt – alle cijfers werden getoond.
- Lidgelden blijven hetzelfde voor 2022-2023
- Cijfers social media/ website: Het bestuur wenst deze cijfers per kwartaal statistisch te
bekijken.
4 Financieel overzicht
Het financieel overzicht werd overlopen.
5. Wijziging decreet en beleidsplan
Uitvoeringsbesluiten zijn nog maar net principieel goed gekeurd. Sport Vlaanderen
organiseert infosessies eind juni. Aanpassing beleidsplan en beleidsfocussen moeten
ingediend worden voor 1 november (ipv 1 september).
6.
Breaking
Ondanks subsidies toch nog behoorlijke kosten. Sponsors
zoeken is moeilijk, alle ideeën hierover zijn welkom.
Bedrijf: gezond, ecologisch, duurzaam, …
7.
Commissiewerking
Naar aanleiding van evaluaties commissies en beleidsdag willen
we overkoepelende commissievergaderingen organiseren.

8. Varia
- Uitnodiging BK Cheerleading: Peggy was aanwezig. Zeer goede sfeer en heel veel
toeschouwers.
- GDPR: QuickScan via VSF. Het vraagt veel werk om volledig in
orde te zijn maar het is wel belangrijk dat dit goed wordt
opgevolgd.
- Werking BDSF
-

Hiphop Unite: Grootste Urban Choreo wedstrijd in België en interessant voor onze
dansers om zicht te kunnen meten aan internationale deelnemers.

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering.
Volgende vergadering: 2 september 12u30
Verslag:
Evi Janssen

