
 

 

Verslag bestuursvergadering 
27.03.2020 
 

Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Guido Goderis – Luc Helsen (boekh) – Mieke 

Ketelslegers – Johnny Lekens – Peggy Vansantvoet – Evi (secret). 

Verontschuldigd: Theo Mues. 

 

Gezien de coronamaatregelen vond de vergadering plaats via Skype.  

 

1. Financieel verslag 

Alle documenten werden vooraf via mail bezorgd. Luc Helsen geeft toelichting bij deze 

documenten 

 

1.1. Accountantsverslag 2019: 

- Het accountantsverslag werd goedgekeurd. 

 

1.2. Balans 2019: 

- De balans werd goedgekeurd. 

 

1.3. Resultatenrekening 2019 

- De resultatenrekening werd goedgekeurd. 

 

1.4. Begroting 2020: 

- De begroting 2020 werd goedgekeurd. 

 

2. Rapportering 2019 

- Het document rapportering werd vooraf bezorgd aan de bestuursleden. 

Er waren geen specifieke vragen en de rapportering 2019 werd goedgekeurd.  

 

3. Activiteiten die gecanceld zijn owv Corona 

-     Alle wedstrijden zijn afgelast 

-  VTS-opleidingen 

Uitgesteld tot 30/4, daarna alles opnieuw inplannen. 

- Dansvakanties en kampen 

Vakanties in mei zullen waarschijnlijk niet kunnen doorgaan. Er zal naar een 

alternatief gezocht worden.  

Danskampen worden wekelijks opgevolgd. Ze zullen doorgaan als het effectief 

mag en we hiervoor ook goedkeuring hebben van Sport 

Vlaanderen. 

- Info over wat te doen bij Corona voor clubs staat op de 

website en FB van Danssport Vlaanderen.  

Het bestuur vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk een 

signaal van ondersteuning wordt gegeven. Kan er nog een extra 

e-flash naar de clubs gestuurd worden met de info die op de 



 

 

website staat? Clubs gaan niet altijd naar de website 

kijken. 

 

 

4. Jurylid – Steffi Vanthuyne 

Vraag van de wedstrijdcommissie actuele dans tot goedkeuring om Steffi Vanthuyne als 

expert toe te voegen: jurylid jazz/modern. 

Besluit: Steffi kan onofficieel de vergadering mee volgen. Vanaf het moment dat er 

herverkiezing zijn, moet er een duidelijkere omschrijving van de voorwaarden voor 

toetreding van de juryleden zijn.  

Het is ook wenselijk dat er 3 juryleden in de commissie zetelen, één voor elke dansstijl.  

 

5. Vademecum en commissies  

De nieuwe structuur van Danssport Vlaanderen is nu bijna 3 jaar in werking. 

Er is nood aan een evaluatie: zijn we goed bezig? wat kan verbeteren? … 

-> verbinding tussen commissies moet versterken – hoe kunnen we dat doen? 

-> hoe kunnen we onze werking verbeteren en de juiste mensen in de juiste commissies. 

Daarbij moeten ook de reglementen van de commissies bekeken worden en de 

onduidelijkheden hierin verbeteren. 

 

TO DO tegen volgende bestuursvergadering (27/05/2020): elk bestuurslid evalueert met 

zijn/haar commissieverantwoordelijke personeelslid de werking van de commissie. 

Resultaten worden besproken op de volgende bestuursvergadering. 

 

6. IDS – International Dancesport Association 

Wat is IDS? Deze organisatie wordt getrokken door Ton Greten, Craig Bullock, Glen 

Fischer, Jan Pieter Kistemaker, zij hebben de medewerking van Johnny Lekens en 

Danssport Vlaanderen gevraagd. 

Kan het bestuur goedkeuring geven voor verdere samenwerking met IDS? 

JA, mits er goede contacten gehouden worden met WDSF. 

 

7. Varia 

7.1. Financieel voorstel wedstrijden actuele dans (goedgekeurd via mail dd. 14/03) 

Het bestuur wenst deze beslissing te herroepen gezien de Corona-crisis.  

 

7.2. Commissie en fb recreatief dansen 

Er zijn de laatste week meerdere aanvragen voor toetreding tot de fb-groep 

clubbestuurders. De aanvragers worden  gecontroleerd of ze 

effectief clubbestuurders zijn voor dat ze goedgekeurd worden.  

 

Volgende vergadering vrijdag 27/05 om 15u zoals gepland. 

Hopelijk op kantoor anders opnieuw via skype. 

Er waren geen belangenconflicten 

 

Verslaggeving: Evi Janssen 


