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          Verslag – vergadering Raad van Bestuur 16.06.2017 
 
Aanwezig:  Rumo Adriaenssens - Leo Buyckx – Celen Herman -  Henri Ercken - Guido Goderis – Luc 
Helsen - Theo Mues.  
 

1. Verslag 24.03.2017 
In het huishoudelijk reglement wordt vermeld dat ‘experts’ geen stemrecht hebben, ze kunnen 
aangebracht worden door de Rvb. De AV heeft als taak bestuurders benoemen. De AV zou ook 
experts kunnen benoemen en dan kunnen zij wel stemrecht hebben. 
Aanpassing in Vademecum zal gebeuren:  
RVB is samengesteld uit bestuurders met stemrecht + 1 boekhouder + max. 3 experts => 
boekhouder + experts geen stemrecht.  
 
Wedstrijden: aanpassing financiële voorwaarden club 
Vraag wedstrijdcommissie: inkomgeld optrekken van €4 naar €5?  
=> In principe gaat de RvB akkoord met bovenstaand voorstel maar ze zou graag een 
prognose ontvangen van wat het verschil is tussen organisatie met €4 en €5 en eerder voorstel. 
Fiat wordt nog gegeven per mail.  
 

     Het verslag werd goed gekeurd. 
 
2. BDSF 

- organisatie wedstrijden: 
 BDSF heeft wedstrijdkalender doorgestuurd met vraag om deze door te sturen naar clubs om hen   
de kans te geven om te organiseren. Een aantal data zijn reeds ingevuld. 
Er is geen overleg meer geweest met BDSF betreft organisatie wedstrijden. 
=> Guido belt naar René Gommers om te melden dat de kalender doorgestuurd is maar dat er 
reeds data ingevuld zijn zonder overleg. 
=> Clubs krijgen ondersteuning mits aantal voorwaarden in orde zijn. De Sportcommissie zal de  

      controle doen. 
=> Volgend sportjaar zal de sportcommissie in de loop van het werkjaar initiatief nemen om bij de  
     clubs te informeren welke clubs interesse hebben om wedstrijd te organiseren. Er kan dan mss   
     een verdeling Vlaams/Waalse wedstrijden gebeuren.     
  

 3. Voorbereiding AV 260617 

    Verloop Algemene Vergadering: 
19u: onthaal met broodjes 
19u30: start 
1) Algemene inleiding 
2) Kandidaten stellen zich voor (Danservaringen en/of loopbaan binnen Danssport  VL  
3) Verkiezing RvB 
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Na de verkiezing zal de RvB samen zitten om hun taken uit te leggen. Op een latere samenkomst 
zal de functieverdeling gebeuren.  

 
5 Varia 

- Rumo vraagt om 1 wedstrijd van BDSF door de sportcommissie te laten organiseren 
=> Vlaams Kampioenschap:  OK 

- Sportcommissie vraagt goedkeuring voor regionale oefenavond te organiseren: OK 
- Voorwoord Just4you heeft Theo steeds geschreven als voorzitter van de jeugdcommissie. 

Wie gaat het in de toekomst doen? 
 
Verslaggeving: 
EVI JANSSEN 
ADM. COÖRDINATOR                                    


