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          Verslag – vergadering Raad van Bestuur 29.01.2018 

 

Aanwezig: Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx – Herman Celen - Henri Ercken – Nick Geeraert - 

Guido Goderis – Mieke Ketelslegers – Johnny Lekens - Theo Mues – Geert Thijs. 

Verontschuldigd: Luc Helsen (Boekhouder) 

 

1. Verslag 06/11/2017 
- Het verslag dd. 06/11/2017 werd goedgekeurd 
- Ledenaantallen: document werd overlopen 
 

2. Financieel  
- Subsidies Sport Vlaanderen 

Overzicht werd vooraf gemaild. Definitieve afrekening voor 2017 is nog niet gekend. 
Voor 2018 zal subsidiebedrag van Sport Vlaanderen zal niet minder zijn dan in 2017. 
 

- Subsidies schatkist 
2017: 77 clubs 
 
 
  
 
2016: 75 clubs 
TOTAALBEDRAG VERDEELD ONDER CLUBS  €          32 679,93  
GEMIDDELDE BEDRAG/CLUB  €               435,73  

 
- Subsidie YOG 

3 breakdancers zijn geselecteerd om deel te nemen aan laatste voorronde voor YOG in 
Tokyo => Danssport Vlaanderen geeft subsidie voor vliegtuigticket. Er is ook een 
crowdfunding opgezet. Deze is stopgezet omdat het voorgestelde bedrag niet tijdig 
behaald werd.  
Er zal via de website van Danssport Vlaanderen nog een nieuwe onofficiële crowdfunding 
opgezet worden. 
In ruil voor de sponsoring geven de dansers demo’s en promoten zij Danssport 
Vlaanderen.  
 

- Sportcommissie vraagt om outfit ter beschikking te stellen?  
Goedgekeurd, mits eenvormigheid van logo Danssport Vlaanderen 
Ook mogelijkheid bieden om clublogo op te nemen. 
 

- Sponsoring Diamond Cup: goedgekeurd.  
Uitgangspunt: DSV sponsort Vlaams jurylid aangesloten bij Danssport Vlaanderen €150 + 

TOTAALBEDRAG VERDEELD ONDER CLUBS € 35 000 
GEMIDDELDE BEDRAG/CLUB  €               466,67  
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trofee + demo. 
MDC nodigt de leden van de RvB uit voor de Diamond Cup. Wie een zitplaats wenst, mag 
dat laten weten voor 2 februari. De mail van Louis Cornelissens wordt doorgestuurd aan 
de bestuursleden. 
 

- Reglement subsidie sportcommissie: akkoord   
Het reglement wordt ook doorgestuurd naar de wedstrijdcommissie AD. Het is de 
bedoeling dat dit reglement in de toekomst ook voor de ‘actuele dansstijlen’ gebruikt 
wordt. 
 

3. Andere federaties 
- FDSF – situatie is gekend 

Is het nodig om de clubs nog bijkomend te informeren? Voorlopig niet. 
 

- IDO:  
In het tijdschrift van BULDO stond vermeld: BULDO/FDSF vzw is en blijft de enige 
licentiehouder binnen IDO. 
 

- FWBDS 
Overleg 19/01/2018 tussen Danssport Vlaanderen en FWBDS.  
      

4. Beleidsplan 
Beleidsplan => Luik II wordt regelmatig aangepast. 
Rapportering 2017 moet ingediend worden bij Sport Vlaanderen voor 01/04/2018. 
 

5. Varia 
- Toelatingsproef initiator Jazzdance: Enkele deelnemers kwamen stage volgen voor 

ervaring op te doen en niet op deel te nemen aan toelatingsproef.  
 

- GDPR: Danssport Vlaanderen zal zorgen voor informatie en voorbeelddocumenten. 
 

- Gewest Limburg: 
-Uitnodiging en verslag van Gewest Limburg: kan dit verstuurd worden vanuit 
secretariaat? Ja, dat kan.  
 

- Inschrijvingen voor clubmeeting: tot nu toe zijn er nog maar weinig inschrijvingen. 
Er werd een besloten facebookgroep clubbestuurders gemaakt, ondertussen zijn er al 70 
clubs lid van deze groep. Interesse is er dus wel.  
 

- Vorige week is een rondvraag in verband met lesgevers gebeurd. Bij voorkeur wordt de 
gekende informatie reeds ingevuld. 
 

- Wedstrijdcommissie: 
De volgende vergadering zal in februari plaats vinden 
De wedstrijdcommissie heeft nog een attentie voorzien voor Herman Celen voor zijn 
jarenlange voorzitterschap van deze commissie. 
 

- Volgende vergadering: 26 maart 2018 
Av om 18u30 hapje en drankje en daarna een korte vergadering RvB 

 
Verslaggeving: 
EVI JANSSEN - DIRECTEUR                                    


