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nr.113
Raad van Bestuur VlaS, Brugge, dinsdag 27 juni 2017, 19.00 tot 21.30 uur
Aanwezig:
Guido Van Alsenoy,
Jean Theunissen,
Erik De Vroede,
Remi Gruwez,
Jan Lenaerts,
Hein Comeyne
Op uitnodiging van de voorzitter:
Marc De Bruyne, voorzitter KNBBW
Jozef Driesen, voorzitter Vkb
Arnold Van Aperen, voorzitter LUK
Marc Snauwaert, voorzitter BTB
Begeleiders: Adrien Woussen – LUK, Paula (echtgenote Jean), Maria
(echtgenote Arnold)
Verontschuldigd:
Patrick Huyghe, Luc Vlaminckx, Marc Goedertier, Wilfried Hostyn, Johan Stevens, Bram
Uvyn.
Afwezig:
Daniel Vandewalle, Jos De Groof,
Verslaggever: Hein
1.
Problematiek gevolgen aangepaste sporttakkenlijst decreet 2016
Guido en Hein – schetsen de problematiek. De aanwezigen ontvangen een A4 met toelichting en
cijfers ledenaantallen, subsidies, en financiële stand van zaken. Zie als bijlage onderaan dit
document.
Toelichting van Marc De Bruyne: KNBBW heeft niet zelf het initiatief genomen. Sinds het
overleg met Sport Vlaanderen zijn er geen initiatieven meer vernomen voor overleg. Sport
Vlaanderen stelde bij monde van Sonia Vanden Broeck dat HBL over administratief personeel
beschikt dat ook voor administratief werk KNBBW zou kunnen ingezet worden
(ledenadministratie-boekhouding). Ook stelde zij dat ze niet zeker is van de subsidiëring van de
OSV’s in de toekomst. KNBBW heeft nu nog vrije keuze, het zou kunnen dat later KNBBW
niet anders zal kunnen. HBL zou slechts 850 leden hebben. Sport Vlaanderen heeft na het
overleg in Brussel een bericht gestuurd naar HBL dat KNBBW geen interesse heeft en VBFLw
misschien. Marc denkt dat HBL fusie niet ziet zitten aangezien ze geen initiatief nemen. Zal
KNBBW ingaan op uitnodiging van HBL en SV over fusie of aansluiting KNBBW bij HBL? Ja,
om te luisteren.
Het zou niet goed zijn om paniek te zaaien bij de achterban. De positie van VlaS blijft sterk en
decretaal verankerd. Maar het zou best zijn om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van
het handboogschieten op de staande wip (en liggende wip). Is dit nu deel van de sport
‘boogschieten’ zoals vermeld op de sporttakkenlijst (afgekort STL)? Zo ja, mag VlaS het
staande wip schieten dan nog wel aanbieden? Worden de leden staande wip dan nog wel
meegeteld voor de subsidieschijven? Guido neemt hiervoor contact op met de secretarisgeneraal van SV.
Voorstel acties:
- Regelmatig overleg tussen VlaS en de besturen van de aangesloten bonden. Hieruit kunnen
interessante projecten voortkomen.
- Actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden (lange termijn) via informele ontmoetingen:
Gesprek met HBL. Doel: polsen naar ideeën over samenwerking boogsportdisciplines.
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Gesprek met VBFLw. Doel: overleg over samenwerking drie schuttersbonden, aftasten
mogelijkheden voor VBFLw om terug bij VlaS aan te sluiten.
Gesprek met VIV. Doel: lange termijn samenwerking.
Bijkomend een gesprek met BKB en KNBBW over subsidie hobbyverenigingen
(participatiedecreet). Doel: duidelijkheid over nabije toekomst.
Gesprek met Sport Vlaanderen - Philippe Paquay. Guido contacteert hem snel met vraag voor
verduidelijking in verband met de interpretatie van de juriste. ‘Mag VlaS nog wel
handboogschieten aanbieden?’
2.
Varia:
- Kira Verleye heeft ander werk gevonden vanaf 1 september 2017. We bereiden momenteel de
vervanging voor.
- Agendapunt sporttakkenlijst (STL) terug op agenda komende Raad van Bestuur VlaS op 26
september.
- FKPA -> Sportiv
De Federatie Karabijn en Pistoolschutters Antwerpen telt meer dan 4.000 leden en is aangesloten
bij Fros (Multisportfederatie met 70.000 leden) die ook de nodige sportschutterslicenties aflevert.
Arnold van Aperen is voorzitter van FKPA en heeft met Hein overlegd met de bedoeling te
onderzoeken of het mogelijk is om naar VlaS of Sportiv over te stappen. Aanleiding is dat Fros,
als gevolg van daling van subsidies haar lidgeld verhoogt naar 13 euro. (Fros vraagt 40 euro
voor een licentie – VlaS 30)
Daaruit is gebleken dat de voornaamste drempel is dat VlaS geen sporten van de sporttakkenlijst
(STL) mag aanbieden. De enige oplossing zou zijn dat FKPA aansluit bij Sportiv. Aangezien
Sportiv geen gemachtigde schietsportfederatie is, zou Sportiv deze machtiging eerst moeten
aanvragen en dan wel voor alle vijf wapencategorieën (ipv nu enkel wapencategorieën C en D bij
VlaS). Hein ziet dit niet goed zitten aangezien Sportiv wel erkend is als sportfederatie maar niet
gesubsidieerd is en dus weinig middelen heeft (geen personeel). De uitreiking en controle van
de sportschutterslicenties is zeer arbeidsintensief.
De flessenschutters en klepschutters zouden wel toejuichen dat ze dan ook via Sportiv de
categorieën A en B zouden kunnen bekomen. (nu moeten ze hiervoor via een dubbel
lidmaatschap bij Fros of VSK terecht)
Er wordt besloten om de erkenning als gemachtigde schietsport federatie voor Sportiv nog niet
aan te vragen maar wel om dit verder te onderzoeken.
3.
rondvraag
Remi:
- Fros-vertegenwoordiger stelt dat flessenschutters welkom zijn bij Fros.
- In verband met problematiek sporttakkenlijst: best niet paniekerig doen.
- Misschien zou het interessant zijn voor VlaS om eens overleg te organiseren per soort
volkssport zoals: bolsport, schietsport, boogsport.
Marc Snauwaert: is subsidiëring VlaS nog vast? Ja, is decretaal voorzien.
Jean: de klepschutters zouden niet graag verplicht worden aan te sluiten bij VSK. Bij VlaS maken
de klepschutters deel uit van een familie, bij VSK zouden we heel klein zijn.
Jan:
- Hein kan eens navragen hoe de fusie-afspraak is tussen de Krachtbalfederatie, Falos en
OKRA.
- Voor mij is het belangrijk dat KNBBW zich goed voelt bij VlaS.
Arnold:
- bijdrage van voetbalclubs aan voetbalbond is variabel tussen 27 en 40 euro.
- Arnold: graag ook duidelijkheid of ook kruisboog (met 1000 leden) onder ‘boogschieten’
valt.
volgende vergaderingen:
plaats
datum
uur
Gent
dinsdag 26 september 2017
19.00
RvB
Assebroek
dinsdag 28 november 2017
19.00
AV
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soort

taken:
omschrijving
Verduidelijking vragen STL rechtstreeks aan secr-gen SV
Starten informeel overleg met externe bonden
Plan opstellen voor kennismakingen met besturen VlaS-bonden
Opstellen vacature vervanging Kira
Verder onderzoek of werking Sportiv als GSSF haalbaar is
Navragen fusieovereenkomst krachtbalfederatie – Okra-sport

wie
Guido
Hein-Guido
Hein
Hein
Hein
Hein

Timing
zsm
deze zomer
RvB september
zsm
1 september
1 september

Inleiding problematiek onverwachte wijzigingen door nieuw decreet sportfederaties.
Inleiding voorzitter Guido Van Alsenoy
VlaS is opgericht om de traditionele sporten in verenigingsverband te promoten. De bonden zitten
in de Raad van Bestuur en jullie moeten het VlaS-secretariaat aansturen. De directeur subsidiëring
van Sport Vlaanderen heeft één van onze bonden (staande wip) uitgenodigd om toelichting te
geven over de (nieuwe) mogelijkheden van het decreet. Philippe Pacquay bevestigde mij dat er
geen direct probleem was voor VlaS. Het dagelijks bestuur heeft een analyse gemaakt welke
gevolgen deze nieuwe interpretatie kan hebben. Hein schetst hierna de algemene situatie.
Inleiding Hein
De Handboogliga vzw (afgekort HBL) valt met dit decreet terug op een lagere basistoelage (60.000
ipv 200.000). Wel hebben ze nog topsporttoelage, jeugdtoelage en mogelijkheid op
laagdrempelige en innovatieve projecten. Ze kunnen ook scoren op kwaliteitstoelage (draagvlak,
diploma’s en goed bestuur). Vandaar dat Sport Vlaanderen (afgekort SV) hen aanraadt om hun
draagvlak te vergroten door aansluiting van de federaties voor handboogschieten staande wip en
liggende wip.
SV heeft HBL, unisportfederatie voor het boogschieten ervan op de hoogte gebracht dat zij alle
boogschietvarianten kan aansluiten als lid (dit was niet mogelijk in decreet 2001). Deze komen in
ook aanmerking voor eventuele toelage per lid. Dit laatste echter enkel voor het aantal leden boven
de 10.000. Aangezien de som van het aantal leden boogschieten: 1.300 leden HBL + 4.500
KNBBW + 1.600 VBFLW = 7.400 leden in totaal (eventueel ook kruisboog?) niet hoger is dan
10.000 zou dit dus te weinig zijn voor de toevoeging van een subsidie per lid.
Wel wordt dan de HBL sterker (decretaal: ‘hun draagvlak vergroot’ – ze vertegenwoordiger beter
het veld - ook het recreatieve – kunnen beter een aanbod ‘A tot Z’ realiseren. Dit levert extra
werkingssubsidie op onder de noemer kwaliteit) (deze ‘kwaliteit’ kan ook verhogen door aantal
gediplomeerden die KNBBW en VBFlw meebrengen). Het is echter onduidelijk wat dit vergroten
van het draagvlak zou kunnen opleveren aan extra subsidie.
SV neemt op dit vlak ook initiatief omdat zij streven naar het tegengaan van versnippering, zij
willen liever grote federaties betoelagen dan kleine. De nieuwe gesubsidieerde entiteit die uit fusie
voorkomt zou een nieuwe naam krijgen, bij voorkeur: Boogsport Vlaanderen. De hoogte van het
subsidiebedrag zal pas bekend gemaakt worden als de fusieovereenkomst rond is. Sport Vlaanderen
wil dit jaar nog een overeenkomst. Gesprekken zouden in juni kunnen starten. SV stelt dat
werking KNBBW en VBFlw nog beter zal zijn indien de fusie er komt.
Interpretatie Sylvie - STL
Hein sprak (op 15 juni tgv studiedag 10 jaar sportschuttersdecreet) met Sylvie Decanniere, juriste
SV, over de sporttakkenlijst en de démarche van Sonia.
Zij stelde dat:
- als handboogschieten staande wip en liggende wip beschouwd worden als onderdeel van het op
de sporttakkenlijst vermelde 'boogschieten', dat een OSV die sporten dan niet meer mag aanbieden.
- dat zij de vermelding ‘traditioneel schieten’ heeft toegevoegd aan het op de sporttakkenlijst
vermelde ‘schieten’ om het bovenstaande te voorkomen aangezien VlaS gemachtigde
schietsportfederatie is.
Eventuele gevolgen voor subsidiëring VlaS:
VlaS ledenaantal 2017 op 26 juni: 8.937
Aantal leden KNBBW: 4.359
Aantal leden VlaS zonder KNBBW: 4.578
Subsidies OSV’s:
Minder dan 2.000 leden = 62.000 euro decretaal.
2.000 à 5.000 leden = 74.000 (eventueel na vertrek KNBBW)
5.000 à 10.000 leden = 99.000 (2017)
Meer dan 10.000 leden = 112.000 (tot en met 2016)
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(hier komt sinds 2008 telkens 25.000 euro bovenop, dit moet echter jaarlijks in de begroting
ingeschreven worden)
Toelage 2017: vermoedelijk 137.900 euro (min mogelijke aftrek wegens lager saldo 10% 2016)
[totale subsidie SV 2015 = 148.800]
toelage vanaf 2018 indien minder dan 5.000 leden: 100.000
ter info:
Huidige kastoestand
VlaS: 291.000 euro
Sportiv vzw: 12.400 euro
OTS: 3.740 euro
Inkomsten:
Toelage SV: 137.000
Lidgeld: 58.000
Huur en animatie : omzet 2017 >16.000 euro (minder verhuur – meer animatie) (geen verkoop)
Subsidie VIA : 15.000
SSL: 2.500
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