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1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten 

            

Aanwezig: Rumo Adriaenssens – Davy Claes – Guido Goderis – Johnny Lekens – Peggy 

Vansantvoet – Theo Mues – Luc Helsen (Boekhouder) - Evi (secret). 

Verontschuldigd: Mieke Ketelslegers   

Bijkomende agendapunten:/ 

 

2. Verslag 26/03/2021 

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

Punt uit vorig verslag Goedkeuring oproep kandidaten tuchtorgaan 

Er hebben zich geen kandidaten aangesteld, dus zullen er mensen moeten gevraagd 

worden. Het tuchtorgaan bestaat uit 1 advocate en minstens 2 andere personen die 

geen bestuurslid zijn. 

Het bestuur zal nu zelf kandidaten contacteren. 

 

- Tussentijdse beslissingen via mail:  

Gezien het nieuwe intern reglement van BDSF dringt zich een aanpassing in de 

afvaardiging naar de AV BDSF op gezien Mieke Ketelslegers en Hubert De 

Maesschalck op dit moment zowel de functie van directeur bekleden als deze van lid 

AV BDSF. Beiden wensen de functie van directeur te behouden, daarom stellen we 

een wijziging in de afvaardiging voor. Kathy Nagels en Marc Van Breda worden 

voorgesteld als nieuwe leden van de AV BDSF.  

Goedkeuring afvaardiging naar BDSF 

8 leden volgens samenstelling – Reglementen DSV art 11: 

- voorzitter: Johnny Lekens 

- 2 bestuursleden: Davy Claes - Guido Goderis 

- 2 afgevaardigden van commissies (sport/wedstrijd): Rumo Adriaenssens – Anja   

 Vangreuningen 

- 3 experts:– Stijn Luyten – Kathy Nagels – Marc Van Breda 

 

=> Dit voorstel werd goedgekeurd. 

 

3. Cijfers 30/04/2021 

Luc Helsen geeft toelichting bij Balans en resultatenrekening 

30/04/2021, deze documenten werden vooraf doorgestuurd. 

Gezien corona kunnen we tevreden zijn met dit tussentijds 

resultaat. 

2 items gaan belangrijk zijn in de financiële toestand in 2021: 

- Afrekening 2020 Sport Vlaanderen (definitieve subsidies) 

- Gaan de clubs en leden terug aansluiten in september 



 

 

 

4. Stand van zake werking clubs + opstart 2021-2022 

   -> Tijdens de clubmeetings werd er gepolst welke clubs nog opstarten op 9 juni en  

     welke in september. De meningen zijn wat verdeeld. 

-> Misschien hebben de kleinere clubs wat moeite met opstarten maar voorlopig zijn  

    daar nog geen aanwijzingen voor. De clubs zijn heel tevreden met de financiële  

ondersteuning zie zij mochten ontvangen van Danssport Vlaanderen. 

 

- Jaarlijks kunnen clubs gebruik maken van de subsidie voor promotiemateriaal €150.  

  Kunnen we dat opnieuw aanbieden? Is het een idee om ondersteuning te geven voor de 

aankoop van CO2 meters? 

=> Beslissing: het bedrag wordt éénmalig opgetrokken naar €200 en kan gebruikt 

worden voor aankoop promotiemateriaal of aankoop CO2 meter. 

 

5. Lidgelden 2021-2022/ bijdragen 

- Lidgelden 2021-2022: lidgelden wijzigen niet (behalve partners docenten) 

  Lidgelden worden in het nieuwe ledenprogramma meer geclusterd. 

   

Opmerking: Ook juryleden Actuele dans moeten vanaf 2022-2023 een jurylicentie 

(lidgeld) extra betalen. Juryopleiding kunnen dan ook niet meer gratis aangeboden 

worden.  

 

- Aansluiting grote clubs (?): er zijn maar weinig echt grote dansscholen aangesloten bij 

Danssport Vlaanderen. Hoe kan Danssport Vlaanderen grote dansscholen overtuigen om 

aan te sluiten?  

 

6. Nieuw ledenprogramma en website 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website en ledenprogramma. 

Ledenprogramma zal in werking gaan vanaf 1 september. 

Dit programma stelt voor om te werken met digitale lidkaarten.  

Eventueel zal een pdf van de lidkaarten ter beschikking zijn van de clubverantwoordelijke 

zodat de lidkaarten in de club kunnen geprint worden.  

Het bestuur vindt deze bijkomende optie wel een must bij wijze van overgang. Leden 

moet ook zelf de lidkaart kunnen printen indien gewenst. 

 

7. Swing 

Tijdens het overleg in februari werd aangehaald dat leden de keuze moeten hebben om 

het tijdschrift te ontvangen. 

Ondertussen werd er nagedacht over het ‘magazine’, interesse 

van lezers, bereik, kostprijs, digitale wereld, wat doen andere 

federaties? 

=> Voorstel: Swing wordt nog verstuurd in augustus en 

november 2022. Vanaf 2022 gaat Danssport Vlaanderen sterk 

inzetten op digitale communicatie & marketing. 

Het bestuur gaat hiermee akkoord mits een aantal 

aandachtspunten: 



 

 

- duidelijke ‘online communicatiestrategie uitwerken’ 

- peilingen doen  

- leden rechtstreeks benaderen, geen drempels vormen om in te loggen, naar website gaan, 

…. Interessante artikels rechtstreeks via e-flash sturen. 

 

8. BDSF/WDSF 

BDSF AV ging online door op 20/05/2021. Vanaf volgend sportjaar zullen nog meer zaken 

in de vleugels kunnen geregeld worden. BDSF blijft de koepel voor zaken die 

internationaal lopen, afspraken omtrent BK’s …, BOIC, …  

 

     De AV van WDSF zal ook online doorgaan eind juni. 

 

9. Personeel 

Anja Van Greuningen wordt aangeworven voor 0.8 VTE met als hoofdtaak 

clubondersteuning. Voorlopig zal Anja ook nog de wedstrijdwerking Urban bij haar taken 

nemen, gezien Stijn Baets druk bezet is met nieuw ledenprogramma, website, 

wedstrijdprogramma, … IT. 

 

10. Varia 

- Document ‘aanwervingsstrategie’ zal nogmaals meegestuurd worden met het verslag. 

  Als hierover opmerkingen zijn, graag mailen naar Evi. 

 

Er waren geen belangenconflicten in deze vergadering. 

Volgende vergadering: vrijdag 27 augustus 

 

Verslag: 

Evi Janssen 


