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          Verslag/Beslissingen – vergadering Raad van Bestuur 28.05.2018 
 

1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten 
Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx - Henri Ercken – Nick Geeraert - Guido Goderis – 
Mieke Ketelslegers – Johnny Lekens - Theo Mues – Geert Thijs  
Verontschuldigd: Luc Helsen 
 
Bijkomende agendapunten: 
 - vergoeding fotograaf (varia) 
- AV BDSF + toelage BDSF (punt 6) 
- GDPR (varia) 

 
2. Verslag 26/03/2018 en verslagen andere commissies 
 

▪ Verslag 26/03/2018 navraag stand van zake 
✓ Varia – NVD (Johnny) 

Hier is verder geen gevolg aan gegeven gezien er te weinig raakpunten zijn en een 
overleg dus geen toegevoegde waarde zou opleveren. 

✓ Punt 5 internationale wedstrijd: Promotie/Pers: VTM (Mieke) 
Mieke heeft contact opgenomen met VTM en VK/BK aangehaald, men zou het door 
geven maar alles is afhankelijk van welke ‘nieuws- en sportitems er zijn op dat 
moment. Op VK is VTM langs geweest maar deze persoon kwam scouting doen voor 
een nieuw dansprogramma. 
Guido meldt hierbij dat voor het BK te Gent hadden op zaterdag 24 genodigden 
bevestigd en op zondag 12. Uiteindelijk zijn er in totaal 5 personen gekomen. 

✓ Lesgevers kosten/baten (Geert) => komt terug in punt 4 van de vergadering 
 
Het verslag werd goedgekeurd. 

 
▪ Opmerkingen en verslagen andere commissies 

✓ Sportcommissie 
- Goedkeuring subsidie deelname aan WK: 2 danskoppels hebben voor hun deelname 
aan het WK een aanvraag ingediend. De toelage van €25 pp wordt toegekend. 
- aanpassing reglement sportcommissie: ‘die deelnemen aan’ zal uitgebreid worden met 
‘die deelnemen aan of wil instappen’ 

Artikel 2: SAMENSTELLING 

De Sportcommissie is samengesteld uit afgevaardigden van clubs en -scholen die deelnemen aan of 

wil instappen in het wedstrijdcircuit Standaard/Latin van Danssport Vlaanderen of BDSF. Die clubs en 

scholen zijn volledig in orde met de basisvoorwaarden van Danssport Vlaanderen; zij hebben al hun 

leden aangesloten. Elke afgevaardigde is stemgerechtigd. 

 
✓ Lerarencommissie AD 
 
La Blast kan zowel voor Lesgevers Standaard/Latin als voor actuele dans.  
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Suggesties: workshop op dansdag organiseren of een bijscholing die openstaat voor alle 
lesgevers van alle stijlen.  

 
✓ Wedstrijdcommissie AD: Kan BDSF druk uitoefenen op wie BK-titel mag publiceren? 
Sport Vlaanderen erkent alleen BK’s van federaties die aangesloten zijn bij internationale 
federaties die een directe link hebben naar het BOIC en IOC.  
In principe kan elke organisatie een Belgisch Kampioenschap organiseren. 
 
 

3. Bijsturing beleidsplan 
▪ Beleidsdag 

Er zal een beleidsdag georganiseerd worden op zaterdag 13 oktober 2018 
- Aanwezigen: bestuursleden, voorzitters en ondervoorzitters van commissies, 
personeelsleden. 
- Thema:  
   Goed bestuur: alle neuzen in dezelfde richting 
   Hoe kunnen commissies elkaar onderling versterken 
- Locatie: nog te bepalen 
=> ideeën kunnen doorgegeven worden aan Evi of aangebracht op volgende vergadering. 
 

▪ Beleidsplan – Luik 2 
Wijzigingen aan beleidsplan moeten ingediend worden voor 1 september. 
Elke commissievoorzitter zal in overleg met zijn secretariaatsmedewerker en/of commissie 
de doelstellingen uit Luik II die deze commissie aanbelangen, moeten bekijken en indien 
nodig bijsturen. 
 

 
4. Aansluiting lesgevers kosten/baten 

Overzicht van alle lesgeverscategorieën werd bezorgd aan de bestuursleden. 
 

▪ Lidgelden lesgevers sportjaar 2018-2019 
De lidgelden voor aansluiting van lesgevers blijven hetzelfde met uitzondering van 
initiators standaarddans. Dat lidgeld wordt gelijkgetrokken met lidgeld van andere 
initiators, nl. €25. Voor deze groep zal de lerarencommissie SLS minstens 1 studiedag 
organiseren of openstellen. Daarnaast kunnen zij de bijscholing lijndansen volgen. 
Het budget voor de lerarencommissie wordt opgetrokken naar €35 per aangesloten 
lesgever standaarddans.  

▪ Vanaf 2018-2019 kunnen clubs een subsidie krijgen van €20 per aangesloten 
gediplomeerde lesgever in de club. 
 

5. Bezoek WDSF op BK-disco/Street/show 
 

▪ Bezoek WDSF 
=>WDSF  heeft nog geen wedstrijden other dances maar wil dit initiatief wel ontwikkelen. 
Ze zoeken partners om dit te ondersteunen. Danssport Vlaanderen organiseert Dance 
Nation, we bekijken om daar voor bepaalde categorieën een WDSF wedstrijd te maken. 
Voorlopig is dit enkel een pilootproject voor Disco, jazz, modern. 
 

▪ Vraag WDSF Roland Hilfiker – aanwezig op congres in Lausanne 
=>  Guido zal Danssport Vlaanderen vertegenwoordigen. 
 
 



 

  

VERSLAG RVB 28/05/2018 3 

 

6. BDSF 
▪ Vraag Guido Panis (mail dd. 17/05/2018) 

- Guido Goderis (voorzitter Danssport Vlaanderen) en Rumo Adriaenssens (voorzitter 
Sportcommissie) zullen deelnemen aan de werkgroep.  

▪ Toelagen BDSF 
Alle licentiegelden kunnen doorgestort worden (169 licenties). 
 

▪ AV BDSF 
21 juni: Rumo en Guido zullen aanwezig zijn. 
 

7. Varia 
 

▪ mail Dance NRGY: niet goedgekeurd => Danssport Vlaanderen kan dit soort aanvragen 
niet sponsoren. 

▪ Constent Stadium: goedgekeurd voor 1 jaar 
▪ Ouderschapsverlof Sandy: goedgekeurd.  
▪ Vraag fotograaf: niet goedgekeurd. Per activiteit wordt bekeken welke fotograaf 

aangesteld wordt. 
▪ Privacyverklaring: 

- modeldocumenten voor clubs zijn in orde. Al een 40-tal clubs maken hiervan gebruik. 
 

 
Volgende vergadering: maandag 27 augustus 2018 om 18u30 
 
 
Verslaggeving: 
EVI JANSSEN  
ADM COÖRD - DIRECTEUR 


