
 

 

Verslag bestuursvergadering 
13.11.2020 
 

 

1. Aanwezigheden en bijkomende agendapunten 

            

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

Johnny Lekens – Peggy Vansantvoet – Theo Mues – Mieke Ketelslegers - Evi (secret). 

 

Bijkomende agendapunten:  

- lidkaarten (zie punt 3) 

- Flanders Events (varia) 

- subjectief jureren (varia) 

- verloop AV BDSF (BDSF) 

 

2. Verslag vergadering 28.08.2020 

- Het verslag 28.08.2020 werd goedgekeurd. 

 

- Beslissingen via mail genomen: 

Het budget dat ontvangen wordt via het Noodfonds van Sport Vlaanderen zal 

verdeeld worden volgens deze criteria: 

- op basis van de ledenlijst van 31/08/2020 ontvangt elke club per lid: 

  +18J: 4€/lid 

  -18J: €1.5…/lid 

- op basis van de lijst van 31/08/2020 ontvangt elke club per aangesloten lesgever:  

  €25/initiator 

  €50/instructeur B, trainer A (alle diploma’s hoger dan initiator) 

Clubs die in orde zijn met de voorwaarden van Danssport Vlaanderen (leden 

aansluiten, facturen betaald, … ) én dit jaar reeds opnieuw aangesloten zijn en 

begonnen zijn met leden doorgeven, krijgen dit budget op hun rekening gestort. 

Deze subsidies zullen nog in 2020 uitbetaald worden. 

(* clubs die pas later starten owv van bepaalde redenen, kunnen de subsidie later 

ontvangen). 

 

3. Stand van zake 

- aansluiting leden/clubs/lesgevers 

 

  10/11/2020 11/11/2019 31/08/2020 

Leden 36841 40400 47482 

Clubs 261 265 307 

Lesgevers 671   707 

 

 

- lidkaarten + ledenprogramma 

* Clubs moeten de keuze maken: alle lidkaarten digitaal of op 



 

 

papier. Sommige leden willen toch nog een papieren lidkaart, 

hoewel de club de keuze maakt om enkel digitaal te werken. 

Hoe kan DSV hierin tegemoetkomen? 

* Welkommail nog verduidelijken (zie voorbeeld Davy) 

* ‘Paswoord versturen’:  

  - hierbij ook nog info geven 

  - voor clubs knop voorzien om alle paswoorden naar leden te versturen 

 

- ingediende subsidiedossiers 

  Bilateraal gesprek op 6/10: 

  - Basisopdrachten - OK 

  - Sportkampen – OK 

  - Jeugdsport => voorstelling 19/11 – 23/11 beslissing door comité 

  - Innovatie * => voorstelling voor commissie 17/11 – 19/11 beslissing door comité 

  - Laagdrempelig sporten* => voorstelling 24/11 – 26/11 beslissing door comité 

  * breakdanceprojecten – Stanny/Jona Wyns: 50/50 VTE regeling 

   Afhankelijk van goedkeuring subsidie en keuze van Stanny om 0.5 VTE te werken zal  

   uitwijzen of het contract van Jona verlengd wordt. 

 

- Topsport: goedkeuring midden december 

  Voor 2021 zullen meer subsidies voorzien worden, gezien Breakdance (onder  

  voorbehoud) een Olympische Sport wordt. De eigen inbreng zal hierdoor ook stijgen. 

  In december wordt er finaal besloten of Breakdance wordt geprogrammeerd op de  

  Olympische Spelen van 2024. 

   

- Activiteiten geannuleerd gezien corona: 

  Dansdag – online tutorials 60 inschrijvingen. Deze tutorials blijven de hele lockdown   

 beschikbaar. 

  Dansposium + AV LC AD: vervangen door online workshop op 6/12/2020, ook AV en   

 commissievergadering zullen dan online doorgaan. 

  Wedstrijden – aangepaste planning opgemaakt (hierbij werd rekening gehouden met  

 coronamaatregelen en situatie) 

  Seniorendansvakanties – nieuwe planning mei/juni, inschrijven kan vanaf 10/12/2020. 

 

- Sportcommissie juryopleiding 

 Deze opleiding werd uitgewerkt door een werkgroep (leraren-jury-wedstrijddansers) 

 De voorwaarde om aan deze opleiding deel te nemen is: 

                                      - minstens opleiding instructeur B 

                                      - wedstrijden gedanst hebben in de hoofdklasse 

-->Deze opleiding kan ook bijdragen tot de WDSF-accreditatie. 

 

- VTS: 

  Aanstelling 4-jaarlijkse DSKO – Laura 

  Opleiding initiator Disco – goedgekeurd mag uitgewerkt   

  worden en starten in 2022. 

 

 



 

 

4. Financiën 

- Overzicht 30/09/2020 werd toegelicht door boekhouder 

- Overzicht Breakdance werd toegelicht door boekhouder 

 

5. Ethisch Verantwoord Sporten 

=> Bekijken of DSV een externe API of advocaat kan aanstellen die zaken kan  

      behandelen. 

=> Vademecum bekijken of er betere omschrijving moet gebeuren wanneer er reden  

        kan zijn tot (voorlopige uitsluiting) van een club. (zie Beleidsdag) 

 

6. Beleidsdag – vrijdag 4 december 2020 – uitgesteld owv corona 

In januari zullen we bekijken hoe de coronasituatie is en een nieuwe datum prikken (febr.-

maart) 

Het te bespreken thema op de beleidsdag is het ‘Vademecum’ met als doel: 

- vademecum = handleiding, gebruiksvriendelijk 

- commissiewerking optimaliseren 
Nota: Volgende bestuursvergaderingen telkens starten met commissiewerking om de samenhang te 

optimaliseren. 

Aanpassingen voor Vademecum kunnen in overleg met secretariaatsmedewerker al 

voorbereid worden: 

- commissiereglementen 

- algemene info 

- maatregelen 

Hiervoor zal een werkdocument op SharePoint gezet worden en gedeeld met 

medewerkers en bestuurders.                                      

 

7. Rapportering voorzitter 

- In november afspraak met Belfius maar gezien corona zal dit pas later kunnen  

  doorgaan. Hiervoor werd presentatiefilmpje een ppt gemaakt. Dit kan ook nog voor 

  andere sponsors gebruikt worden. 

- Personeel:  

  Functioneringsgesprekken met directeur en personeel vonden plaats op 22/10 en  

  29/10. 

  In functie van optimaal functioneren zou elk personeelslid moeten deel uit maken 

  van een team.  

  Tekort: kartrekker voor Standaard/Latin  

 

8. BDSF  

- Stand van zake:  

   Reorganisatie binnen BDSF is nodig. Er zal vanaf 2021 gewerkt worden met een   

   Dagelijks Bestuur. Daarnaast zullen werking en financiën zoveel 

mogelijk in de  

   vleugels geregeld worden. 

        

 - verloop AV BDSF: Guido vraagt of er vóór het plaatsvinden van 

de AV met de afgevaardigden van de vleugel kan vergaderd 

worden zodat er een gemeenschappelijk standpunt kan in 



 

 

genomen worden. 

         

        - WK Break 2023 ism Sportizon 

      Michel Francken van Sportizon heeft gevraagd of Sportizon  

      samen met Danssport Vlaanderen het WK Breakdance kan  

      organiseren in 2023.  

      Johnny heeft dit nagevraagd bij WDSF maar daar is voorlopig, gezien corona, weinig 

      werking. 

      Danssport Vlaanderen gaat een dossier voorbereiden en bespreken met Sportizon.  

      Daarna zal dit dossier aan WDSF overgemaakt worden. 

      Betreft de samenwerking met Sportizon moeten er goede financiële afspraken  

      gemaakt worden. 

 

8. Varia 

 

- Flanders Event: goedkeuring voor medewerking mits vermelding en visibiliteit  

  Danssport Vlaanderen in het project 

 

- Dresscode jury actuele dans: voorstel goedgekeurd 

   Juryleden moeten zwart en deftig (geen scheuren in kleren, proper, …) gekleed zijn. 

   Juryleden mogen zich wel kleden in kledij die toepasselijk is voor de te jureren  

   dansstijl. 

   Schoeisel is vrij te kiezen, maar hakken zijn niet toegestaan. 

   Juryleden moeten gedurende de wedstrijd een jurybadge dragen om herkenbaar te  

   zijn. 

               Enkel voor WDSF-wedstrijden zal de WDSF-dresscode gevolgd worden. 

 

- Subjectief jureren: Het is wel wenselijk dat men kennis  

  heeft van de aangeboden opleidingen alvorens hierover kritiek te uiten. 

 

Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten tijdens deze vergadering. 

 

Volgende vergaderingen: vrijdag 15 januari  

 

Verslag: 

Evi Janssen 


