Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76 A bus 2 - 8310 Brugge
tel (050) 35.84.62
reknr. BE62 7343 3238 5461
info@vlas.be / www.vlas.be

nr.111
Raad van Bestuur VlaS, Merksplas, dinsdag 27 september 2016, 19.00 tot 22.00 uur
Aanwezig:
1. Johan Stevens, (met echtgenote Dominique Poot - penningmeester VCBF)
2. Daniël Vandewalle,
3. Jan Lenaerts,
4. Guido Van Alsenoy,
5. Remi Gruwez,
6. Wilfried Hostyn,
7. Jean Theunissen met echtgenote Paula,
8. Luc Vlaminckx (op uitnodiging voorzitter),
9. Hein Comeyne, coördinator VlaS.
Verontschuldigd:
1. Patrick Huyghe,
2. Bram Uvyn,
3. Erik De Vroede,
4. Marc Goedertier (Sportiv),
5. Marc Debruyne (zou eventueel Bram Uvyn vervangen op uitnodiging van de
voorzitter).
Verslag: Hein
Met dank aan Jan voor de goede ontvangst, broodjes en wifi.
1.

Huidige werking 2016
- Algemene Vergadering en festival ETSGA (European Traditional Sports and
Games Association) te Santander (Baskenland – Spanje): Guido licht deelname VlaSdelegatie toe.
- World Sport for All Games Jakarta 2016 Tafisa (vertrek 5 okt)
o delegatie zes personen VlaS plus KNBBW
o steun BOIC via KNBBW 1.000 euro
o inbreng deelnemers 350 p persoon
o inbreng VlaS ongeveer 4.000 euro
- Internet Leden Administratie (ILA)
o Nieuwe versie Filemaker: nieuwe hosting en abonnement licentie; kost:
151 euro per maand
o 12 bondsecretarissen werken met ILA (in feb was dit nog 9): touwtrekbond
zou in 2017 starten
o Bij nog geen enkele bond werken alle clubsecretarissen met ILA.
o Aantal clubsecretarissen die zelf hun leden inlezen: 95 (in feb was dit 31)
op totaal van 410 clubs VlaS en Sportiv samen.
o 222 clubs worden dus niet meer via het secretariaat ingebracht in onze
database (iets meer dan de helft).
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- Festivalwip (FW)
o 25 keer met begeleiding (40 stuks) (gemiddeld 305 euro) (11 in Vlaams
Brabant, 5 in W-Vl, 5 in Antw, 3 in O-Vl, 1 in Limb)
o 87 keer zonder begeleiding (104 stuks) (50 euro huur per stuk) (45 in WVl, 18 in Vl-B, 15 in O-Vl, 9 in Antw, 0 in Limb)
o 86 keer in Brugge, 26 keer in Hofstade (nog 7 reservaties uit te voeren: 5 in
Brugge, 2 in Hofstade)
o Verkoop 1 x (prov antw)
o Omzet: 15.939 euro - resultaat: 11.608

- Sportclubbegeleiding (SCB) 2016:
o voltooid: Rodenbachbolders (trabol – W-Vl), Dominicus Termien
(klepschieten - Limb), Waterschei Edele Handboog (sta en ligg wip Limb), Bareelbolders (krulbol – O-Vl), Ieper Willem Tell (sta wip – W-Vl)
o lopend: Gaaiboldersverbond Maldegem (gaaibol – O-Vl).
- Boekhouding – overgang naar Exactonline – succesvol: continu up-to-date sinds
begin augustus
o nog op te starten: boekhouding Sportiv 2016
o nog aan te passen: rekeningstelsel en analytisch rekeningstelsel met
budgettering vanaf 2017
- Webstek:
o lay-out: we moeten een nieuwe template uitwerken.
o weergave fotoalbum: google ondersteunt picasa niet meer – eventueel via
Flickr werken
De aanpassingen worden gepland in nov-dec dit jaar.
Huur nieuwe printer-scanner-copier VlaS-secretariaat; kost prijs: 108
euro per maand (voor 5 jaar).
De Raad van Bestuur gaat akkoord om toe te treden als Creat-partner bij Farys (zie
http://www.farys.be/service-centrum).
- Ledenwerving: nieuw bij Sportiv :
Belgian Curling Association reeds twee van de drie clubs zijn aangesloten voor het
seizoen 16-17 met momenteel 26 leden.
- Verzekering, aanpassing polissen:
Samenvoegen polissen leden en niet-leden tijdens promotieacties tot één polis.
Toevoegen verzekering niet-leden die eens proberen. Tot drie maal mits doorgeven
naam via ILA. Wellicht met behoud van premie. (opdracht aanpassing programma
ILA hiervoor moet nog gegeven worden)
Aantal aangiftes ontvangen half september = 34 (iets minder dan vorig jaar)
(staande wip 26, krulbol 4, touwtrekken 3, curve bowls 1)
- Kastoestand: vergelijkbaar met vorig jaar voor zowel Sportiv als VlaS.

2.
Beleidsplan 17-20 plus actieplan en begroting 2017
- visie nieuw beleidsplan:
 De missie blijft: ‘De beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen
promoten’
 Door te moderniseren en professionaliseren
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 Door minder te doen maar beter
 Door te geloven in en samen te werken met enthousiaste vrijwilligers
 Doelen:
 stijging van het aantal leden
 een groter aandeel inkomsten uit diensten die onze missie helpen
waarmaken
- aandachtspunten nieuw beleidsplan:
a. aanvraag erkenning en subsidiëring via nieuw federatiedecreet
b. verder zetten project festivalwip
Hierbij licht Hein toe dat de huurprijs zal stijgen tot 100 euro. Dit om de stap naar het inhuren
van de festivalwip mét begeleiding kleiner te maken. De animatie mét begeleiding willen we
aanmoedigen omdat hiervan de kwaliteit hoger ligt, wat beter is om het succes ervan te
bestendigen. (kwaliteit op het vlak van zorg voor het materiaal maar vooral op het vlak van
plezierbeleving en ervaring) De begeleiding zouden we vanaf 2017 deels door studentenarbeid
invullen. De begeleiding kan ook door gediplomeerde initiators boogschieten, maar zij moeten
de bijscholing Festivalwip hebben gevolgd. Remi wijst er op dat dit met vrijwilligersvergoeding
kan: de maximale dagvergoeding + verplaatsingsvergoeding + bijv. vergoeding voor het maken
en uploaden van foto’s.
c. organisatie Europees festival ETSGA 2018 ism Sportimonium
Voor het ETSGA-festival zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te
organiseren in Hofstade enerzijds en in Brugge anderzijds.
d. Ledenwerving
In het beleidsplan zullen we een concrete planning opnemen welke acties zullen voorzien
worden om de ledenwerving succesvol te maken. Vooral voor VlaS is het van belang (subsidie)
om terug boven de drempel van 10.000 leden te geraken. Werving volkssportclubs kan nog
gebeuren bij: highland games, golfbiljart, staande wip, kruisboog, curve bowls, tafelvoetbal, …
e. medewerking Europees project onder leiding van Tafisa: European TSG Platform
In dit project dat loopt over het ganse jaar 2017 is VlaS geen leider maar hoofdpartner. Wij
staan in voor de eerste fase: het opmaken van een overzicht van wat er allemaal bestaat aan
traditionele sporten in Europa (soorten, spreiding).
f. perfectioneren en uitbreiden ILA
Extra diensten zoals bijvoorbeeld: bijhouden aantal activiteitsmomenten leden of voorzien van
mogelijkheid om niet-leden door te geven voor verzekering als ze eens met een training
meedoen, automatisch invullen geboortedatum en geslacht op basis van rijksregisternummer,
database ILA raadpleegbaar maken op smartphone, … . Opmerking Jan: dat zal dan toch zeer
gebruiksvriendelijk moeten zijn.
g. Beleidsfocus: innovatieve projecten: innovatief project touwtrekken:
mobiele testbank touwtrekken met metalen en aluminium kader
digitale krachtweergave touwtrekkers tot vier personen
meetcel met batterij en draadloze router
weergave via tablet, weergave met figuurtjes: meer figuurtjes is meer kracht, ander kleur is
kracht voldoende lang volgehouden.
Twee keer dertig seconden tips in de pauze (langst volgehouden trekkracht gedurende 15
seconden wordt bijgehouden)
de kracht wordt niet weergegeven in vergelijking met het gewicht.
zowel indoor als outdoor
combinatie met vrij touwtrekken 4 – 4
doel: verhuur (in eerste instantie met begeleiding) en eventueel verkoop.
VlaS zou dit project in fases uitwerken en indien als vierjarig project 17-20
VlaS zou als OSV ook nog een project kunnen indienen in de tweede beleidsfocus
‘laagdrempelig sporten’. Dit project zou kunnen starten vanaf 2018. Ideeën hiervoor zijn
welkom. Er wordt geopperd dat onze volkssporten sowieso laagdrempelig zijn, zowel op het
vlak van atletisch vermogen als van financieel vermogen (erg goedkoop lidgeld). Guido
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benadrukt dat ook een project gericht op jeugd kan ingediend worden als laagdrempelig project.
Hein geeft ook mee dat het niet kan gaan om puur lokale projecten.
Websites bonden en clubs: Hein stelt vast dat vele bonden en clubs moeite hebben om hun
websites online of up-to-date te houden (veel ‘dode’ websites) . Zou VlaS hier actie kunnen
ondernemen?
Jan: Facebook wordt steeds belangrijker. Misschien is het een optie voor clubs en bonden om
hun website minder dynamisch te maken (een online naamkaartje met basisgegevens). De
dynamische communicatie gebeurt dan op Facebook. Van hieruit kan dan gelinkt worden naar
de webstek wanneer daar meer uitgebreide teksten en verslagen gepubliceerd worden die ook
waardevol zijn ter documentatie van de werking in de voorbije jaren. BTB heeft drie personen
die de Facebookpagina beheren.

3.

Voorbereiden Algemene Vergadering (AV) november 2016
Agenda:
- Goedkeuren verslag AV maart
- Bespreken en goedkeuren beleidsplan 2017-2020 / actieplan / budget
Werkwijze voorafgaand nazicht RvB via mail: secretariaat stuurt op 18 oktober het ontwerp naar
de leden Raad van Bestuur met de vraag naar reactie voor 25 oktober (dit aangezien het
beleidsplan bij Sport Vlaanderen moet ingediend worden op 31 oktober).

4.
Varia:
- Sportiv vzw – erkenning sportfederatie – beleidsplan
Belangrijke wedstrijden voor Sportiv beleidsplan:
o EK katapult 2020 in Eernegem.
o Internationaal touwtrektornooi GENSB in mei 2017 in Retie
o WK Short mat bowls 2020 in Vlaanderen.
-

Daniel meldt: Radio 2 Zoete inval: zaterdag uitzending met vraag over Europees Kampioen
katapultschieten Taylor Plyzier (10j).

-

Jan toont Youtube filmpje waarin de kinderen van touwtrekkers (kleuters en 1ste en 2de
leerjaar) op gepaste wijze en met veel enthousiasme tot een touwtrekwedstrijd gebracht
worden enkele ouders.
Jan wijst er ook op dat BTB-Vl is gestart met een nieuwe klasse -15 jaar.

-

Volgende vergadering hadden we gedacht aan de Graaf van Vlaanderen in Deurne maar
deze is niet toegankelijk. Luc legt contact met Filip Leroy om de vergadering in Ekeren te
laten doorgaan (Veltwijklaan 27).

-

Guido vraagt na bij Bram en Marc (werkenden) of het voor hen beter zou zijn als de
vergadering later start. (bijv. 20 u)

-

Lidgeld 2017: ter verduidelijking. In de ledenadministratie VlaS en Sportiv is het steeds zo
dat de leden van de clubs die per seizoen werken in plaats van per kalenderjaar meegerekend
worden met het jaar waarin het seizoen eindigt. Dus bijvoorbeeld voor het seizoen 20162017 wordt het aantal leden pas definitief afgesloten eind juni 2017. Vandaar dat zowel
voor de lidgelden als voor onze ledenaantallen die we moeten doorgeven aan Sport
Vlaanderen deze leden meegerekend worden met de ledenaantallen van 2017. Daarom geldt
de lidgeldverhoging die vanaf 2017 ingaat ook voor de seizoensleden 2016-2017.
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volgende vergaderingen:
plaats
datum
Ekeren
dinsdag 29 november 2016
?
dinsdag 21 februari 2017
?
dinsdag 21 maart 2017
?
dinsdag 28 november 2017

uur
19.00

soort
AV
RvB
AV
RvB

taken:
omschrijving
Suggesties voor beleidsplan doorgeven aan Hein
Doorsturen beleidsplan, actieplan en budget 17-20 VlaS en
Sportiv naar leden RvB
Navragen bij Bram en Marc naar voorkeur voor startuur
vergaderingen RvB en AV
Contact kruisboog Ekeren ivm plaats AV november

wie
alle

Timing
asap

Hein

18 okt

Guido
Luc

1 nov
asap
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