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nr.46
Verslag Algemene Vergadering VlaS - Munsterbilzen, dinsdag 24 november 2015
van 19.15 tot 21.40u - verslaggever: coördinator Hein Comeyne
De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt aan de aanwezigen zich voor te stellen gezien
de nieuwe aanwezigen van de Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw
1. Aanwezigen en volmachten
Aanwezigen met stemrecht:
1. De Permentier Linda
2. De Vroede Erik met volmacht Roland Renson
3. Goedertier Marc
4. Hostyn Wilfried
5. Stevens Johan
6. Theunissen Jean met volmacht Patrick Huyghe
7. Van Alsenoy Guido met volmacht Jaak Jespers
8. Vandewalle Daniël
9. Van der Veken Johan
10. Lenaerts Jan
11. Pauwels Lea
Verontschuldigd:
1. Beekaert Luc
2. Gavart Willy
3. Gruwez Remi
4. Huyghe Patrick met volmacht aan Jean Theunissen
5. Jespers Jaak met volmacht aan Guido Van Alsenoy
6. Loix Ghislain
7. Maes Guido
8. Renson Roland met volmacht aan Erik De Vroede
9. Uvyn Bram
10. Vlaminckx Luc (Sportiv vzw)
11. Wittevrongel Eric
Aanwezigen zonder stemrecht:
Comeyne Hein (coördinator)
Dominique Poot (VCBF)
Afwezig:
De Ridder Jean
Plaisir Bea
totaal stemgerechtigden = 21
fysiek aanwezige stemgerechtigden = 11
volmachten = 3
=> aanwezige stemmen = 14. Dit is twee derden.
2. Goedkeuren verslag Algemene Vergadering 24 maart 2014
Er werden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. Het verslag werd goedgekeurd.
3. Actieplan 2016
De leden hebben het actieplan vooraf doorgestuurd gekregen. Het actieplan wordt bondig
toegelicht door de coördinator. Het actieplan 2016 wordt goedgekeurd
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4. Begroting 2016
De begroting werd vooraf doorgestuurd naar de leden, samen met vergelijkende kolommen van
de rekening 2013 en 2014 en een simulatie van het resultaat op 31 december 2015.
De begroting wordt toegelicht door de coördinator.
Vragen en opmerkingen worden beantwoord over:
- 600 en 700 - handelgoederen: = verhoogd voor een eventuele verkoop (bijv. van een
exemplaar festivalwip)
- 611 onderhoudskost: dit omvat onder meer de programmeerhulp voor ILA (naast kuisen
secretariaat, opfrissingswerk secretariaat, archief en kelder.
- 613, bevat naast gewone verplaatsingskosten bestuur ook de eventuele deelname aan
festival Jakarta. We wachten nog officiële selectie als demonstratiesport af. Hier kan ook
een inkomst via subsidiëring Vlaamse overheid tegenoverstaan.
- 6159 – bijdragen: Het Sportiv-deel bevat 0,15 euro per VlaS-lid zonder de VBFlw (iets
minder dan 1.500 euro)
- 620-621 – bezoldigingen: het begrootte bedrag bevat ook de aanpassing van het contract
van Kira Verleye van één derde naar een halftijds.
De begroting 2016 wordt goedgekeurd.
5. Stand van zaken werking VlaS 2015
Goed
• Trend: veel positieve reacties van andere sportfederaties en van sportdiensten.
• SETS: zowel inhoudelijk als financieel goed afgerond.
• Europees netwerk: door SETS is het Europees netwerk van VlaS veel groter
geworden.
• ILA: de online ledenadministratie werkt. Wordt gebruikt door het VlaS-secretariaat en
momenteel 113 clubs. De volgende fase: toepassing voor de bonden wordt nu
aangevat.
• Festivalwip: 26 ontleningen in 2015, 7 masten in bezit, aanpassingen aan bijkomende
masten is bezig, 2de mailing met nieuwe flyers wordt deze week verzonden. De
eindrapportering wordt nu gemaakt (voor 1 december).
• Webpagina’s vlas.be, sportiv.be, europeantraditionalsportsforum.eu. Zijn beter up to
date gehouden dan in 2014.
• Twitter, Facebook: meer tweets en facebookberichten dan in 2014.
• Clubbegeleider: project is gestart. Weliswaar met weinig respons van onze clubs. Dit
laat toe om meer aandacht te geven aan de lopende aanvragen en zo ervaring op te
doen.
• Samenwerking Bokrijk: Bokrijkspelen, advies & verwerven 2de hands tentoonstelling:
‘Volkssporten in Europa’.
• Administratie sportschutterslicenties: wordt regelmatig opgevolgd. Dit jaar
regelmatigere communicatie naar de gouverneurs. Administratie via ILA, bijna alle
dossiers zijn ingescand in functie van vlotte communicatie met andere
schietsportfederaties en provinciegouverneurs.
• Afhandelen ongevallenverzekering: aangiftes worden snel verwerkt en doorgegeven
aan de verzekeringsmaatschappij voor opvolging, overzichten worden opgemaakt –
vooral voor KNBBW-Vl.
• Promotiemateriaal (polo’s, petten, pins, tent). Is gerealiseerd.
• Secretariaatswerking: een hoog aantal vragen naar informatie en advies wordt
beantwoord.
Op te volgen:
• VTS: op het vlak van traditionele sporten geen vorderingen. De opvolging van de
denkcellen Sportieve Vrijetijdsbesteding en Boogschieten is minimaal. (volgens Jan
Lenaerts is er wel belangstelling van touwtrekkers)
• Pers en media: er zijn weinig inspanningen geleverd.

•
•
•

Digitale nieuwsbrief: is nog niet opnieuw opgestart.
Ledenwerving: nieuwe aanpak is nog niet gerealiseerd.
Advies al dan niet nood aan bijkomende verzekeringen: geen tijd voor kwalitatieve
opvolging. Marc Goedertier informeert VlaS-secretariaat met kopie polis en premie
BA-exploitatie. Ook andere verenigingen die zo’n polis hebben mogen VlaS hierover
informeren (Jean Theunissen en Jan Lenaerts zouden ook hun info hierover doorsturen
naar VlaS)
• Draaiboek ETSGA-festival 2018: nog geen begin gemaakt van een planning en
budgettering. Erik De Vroede en Hein Comeyne komen samen op 10 december en
zullen daar een aanzet geven om deze planning op te starten.
• Acties Ethisch en Gezond sporten: we zijn overtuigd van het nut van deze acties maar
onder druk van dringende andere zaken, is hiervan nog maar weinig werk gemaakt.
GES-decreet (Gezond en Ethisch Sporten): bevat ook een verplichting voor elke sportfederatie
(Sportiv) om over een arts te beschikken die de federatie adviseert wat betreft gezond sporten.
Morgen is er een verkennend gesprek met een arts-boogschutster Karoline Dezwaef die VlaS
zou kunnen adviseren inzake gezond sporten. Marc Goedertier kent ook een andere kandidaat
om VlaS te adviseren op het vlak van gezond sporten: Jozef Burm – huisarts en boogschutter.
Jan Lenaerts stelt dat zich ook bij de touwtrekkers situaties voordoen die richtinggevend advies
over gezond sporten vereisen (vb: te éénzijdige krachttraining voor jeugdleden)
6. Wijziging afvaardiging VCBF
Ghislain Loix wordt als lid van de Algemene Vergadering én als bestuurslid vervangen door
Johan Stevens. (Ghislain blijft actief, voorlopig als ondervoorzitter VCBF maar ook als
secretaris van De Herk)
Willy Gavart valt weg als afgevaardigde. Hij blijft secretaris van de Merelcurver. VCBF heeft
nog geen vervanger voor hem als 2de afgevaardigde AV VlaS. Ze zijn ook nog op zoek naar
een vervanging voor zijn functie van secretaris VCBF.
7. Nieuw decreet
De regering heeft een voorontwerp goedgekeurd voor een nieuw decreet op de georganiseerde
sport dat zou ingaan vanaf 2017. VlaS blijft daarin zijn plaats hebben in het aparte vakje
OSV’s (organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding). De subsidie zou 33.000 euro minder
zijn (tenzij er nog indexering wordt toegevoegd) maar er is wel de mogelijkheid voor
bijkomende steun voor de facultatieve opdrachten ‘laagdrempelig sportaanbod’ en ‘innovatieve
sportprojecten’. Er is ook de verplichting voorzien dat van elk lid het rijksregisternummer
moet gevraagd worden. ILA zal in die zin moeten aangepast worden.
We hebben nog een tiental opmerkingen op de ontwerptekst die Guido zal doorgeven.
8. Internationale werking
De coördinator presenteert een overzicht van de internationale acties betreffende traditionele
sporten. Op het einde van de presentatie vraagt Hein aan de bonden om na te denken over de
vragen gesteld in de laatste dia. (Hoe kunnen bonden hierin participeren? Wat zou voor de
bonden de meerwaarde kunnen zijn? Moet VlaS zich verder engageren? (oa in ETSGA-Tafisafestivals)
Opmerkingen:
Jan: kan VlaS nog meer inspanningen doen om internationale werking zichtbaarder te maken?
Jan: misschien kan VlaS vragen voor deelname aan festivals delegeren naar de aangesloten
bonden.

9. Varia – vragen
- Guido Van Alsenoy: er is een probleem met de VlaS-telefoon 050/35 84 62 wanneer niet
direct wordt opgenomen krijgt de beller een Engelstalig bericht. Vraag om dit aan te
passen.
- Johan Stevens: 17-20 maart is er WK short mat bowls te Manchester (VK).
- De opmerkingen en vragen per e-mail van Eric Wittevrongel werden besproken.
•

volgende vergaderingen:
plaats
datum
uur
soort
Hofstade
Dinsdag 22 maart 2016 19.00 Algemene Vergadering
Brugge
Dinsdag 15 november 2016 19.00 Algemene Vergadering

Taken:
wat?
Informatie clubpolis BA-exploitatie doorgeven
Doorsturen presentatie internationale werking
naar leden AV
Nadenken over meerwaarde internationale
werking voor VlaS-bonden

wie?
Marc Goedertier
Hein

Tegen wanneer?
zsm
zsm

Alle leden

15 januari 2016

