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.114
Raad van Bestuur VlaS, Gent, dinsdag 26 september 2017, 19.00 tot 21.30 uur
Aanwezig:
Guido Van Alsenoy
Jean Theunissen + Paula
Hein Comeyne
Wilfried Hostyn
Daniel Vandewalle
Erik De Vroede
Bram Uvyn
Remi Gruwez
Verontschuldigd:
Jan Lenaerts
Johan Stevens (lokaal niet rolstoeltoegankelijk)
Patrick Huyghe
Verslaggever: Hein
Dank aan de gilde Sint Rochus Gent voor de goede ontvangst in hun historische gildelokaal.
1.
Huidige werking 2017
Personeel: Pieter Loosveldt volgt Kira op – Pieter stelt zichzelf voor en de taken die hij
momenteel op zich neemt.
Ik ben Pieter Loosveldt, 33 jaar:
- geboren en getogen te Brugge
- studies Bachelor Bedrijfsbeheer optie Sportmanagement
- werkervaring store manager Jack Wolfskin, horeca-uitbater, organisatie diverse evenementen
- sterke link met sport via beoefening (voetbal, lopen, fietsen, zwemmen) en als ‘supporter’ (Rode Duivels)
Huidige taken bij VlaS
- verder werken rond ons innovatief animatie aanbod (Festivalwip, Steekspel, Tegentrek)
- meewerken aan Trend
- uitwerken activiteiten opleidingscentrum traditionele sporten

Financiën:
toestand rekeningen: totaal op 22 september 2017:
VlaS=257.270 / Sportiv vzw=13.186 / OTS=3.160 euro
Ledenaantal 2017 (inclusief seizoen 2016-2017):
VlaS=9.130 (2016=9.272) (15 clubs minder)
Sportiv=713 (2016=721)
ILA:
bonden waar CS-en met ILA werken:
 KNBBW
 NKKS (traditioneel karabijnschieten)
 BCA (curling)
Van bijna alle losse clubs werkt de CS met ILA
Innovatief Animatie Aanbod (IAA):
Festivalwip (staande wip):
 animatie = 44 in 2017 (25 in 2016)
 verhuur = 33 in 2017 (88 in 2016)
Steekspel (ringsteken per fiets):
 animatie = 3 in 2017 (1 in 2016)
 verhuur = 7 in 2017 (4 in 2016)
Tegentrek (touwtrekken):
ontwikkelingsfase in 2017, aanbod vanaf 2018
Nieuwe lidkaartprinter aangekocht - Evolis Primacy met meer mogelijkheden (1.590 euro), oude
wordt nog gebruikt voor Sportiv.
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Multivolkssportdagen: beslissing is genomen om West-Vlaanderen Vlamt in 2018 niet meer in te
richten.
Europees platform:
Hein heeft zijn taken afgerond met betrekking tot dit platform. Met betrekking tot het platform
werkt VlaS wel nog constructief mee wat zich vooral uit in het geven van opmerkingen op de
teksten ter voorbereiding van het eindverslag van het ETSGP-project dat in december in Brussel
zal worden voorgesteld.
Europese werking algemeen:
VlaS is verontschuldigd op AV ETSGA eind oktober in Mallorca. Erik De Vroede zal aanwezig
zijn voor Sportimonium. Hij zetelt reeds sinds de oprichting in het bestuur. Er zijn in november
bestuursverkiezingen maar Erik is geen kandidaat meer. Erik zal in Mallorca de AV ETSGA
2018 in Vlaanderen, ingericht in samenwerking Sportimonium-VlaS, voorstellen.
VlaS zet de internationale werking momenteel op een laag pitje. Diverse voorstellen en
uitnodigingen worden afgewezen (Verona-festival, ETSGA-bestuur, spreker op workshop in
Finland). Erik vraagt of dit een definitieve stopzetting is van Europese werking. Guido bevestigt
dat dit tijdelijk is, gezien de extra aandacht die onze huidige situatie nu vergt, want Europa kan
een springplank blijven voor de traditionele sporten.
sportschuttersdecreet: FKPA -> Sportiv
We hebben tarieven voorgesteld aan FKPA. Indien zij hiermee instemmen, zou Sportiv een
aanvraag doen voor gemachtigde schietsport federatie (GSSF).
Remi stelt dat dit extra leden zou opleveren. Hij vraagt of de kans groot is dat dit erdoor komt.
Eerst wachten we het antwoord van FKPA af, daarna is het nog afwachten of Sport Vlaanderen
de Sportiv-aanvraag positief adviseert naar de minister toe. Sportiv zou een aanvraag doen om
erkend te worden als gemachtigde schietsportfederatie voor alle categorieën (A, B, C, D & E)
dus ook voor zwart kruit-schutters.
- Stageprojecten
VlaS heeft negen mogelijke stageprojecten beschreven en bezorgd aan hogescholen Vives
Brugge en Vives Torhout en HoWest Brugge en aan UGent. Nu is het afwachten of docenten en
studenten deze projecten interessant genoeg vinden om hierover hun stage-eindwerk te maken.
- Individuele ongevallenverzekering
VlaS heeft een offertevraag opgemaakt en bezorgd aan onze makelaar Groep NBA. Deze zal aan
meerdere verzekeringsmaatschappijen prijzen opvragen. Doel is dat we los van het club- en
bondlidmaatschap een individueel lidmaatschap met ongevallenverzekering geldig voor alle
sporten en eender wanneer en waar. We hebben een offerte gevraagd per persoon en per gezin.
Indien de offerte dit toelaat zouden we hiervoor een bijdrage vragen van 25 euro per persoon en
40 euro per gezin. Er zou een korting voorzien worden voor VlaS-clubleden hierop bijkomend
aan hun clublidmaatschap willen intekenen. Dit aanbod is geen concurrentie met het
clublidmaatschap gezien het veel hogere tarief.
- KNBBW-digitaal
Overleg met Dieter Ghesels en Vision42 in VlaS-secretariaat. Doel: samenwerking met gebruik
KNBBW-ledengegevens uit de ILA-database VlaS.
- Keunekot – OTS
Het is onzeker of de stad Damme wil investeren in een accommodatie voor een
opleidingscentrum traditionele sporten in het kader van de herinrichting van het stedelijk
sportpark ’t Veld. De huidige uitbating door de eigenaar van bistro met volksspelen De
Knotwilg in Oostkerke zou eind 2017 worden geëvalueerd.
2.
-

Beleidsplan 2017-2020 – aanpassingen 2018?
Innovatief Animatie Aanbod (IAA) uitvoeren voor drie volkssporten: Festivalwip (FW) +
Steekspel (SS) + Tegentrek (TT). Voorbereiden (IAA) andere volkssporten (eventueel
kruisboog, katapult, krulbol, …)
- Medewerking aan organisatie AV ETSGA 2018 in Hofstade – Sportimonium van 6 tot 8
juli in Hofstade. Guido roept op om aanwezigheid te voorzien op zaterdag 7 juli 2018 met
eventueel demonstratie. Dit zal geen publieksevenement zijn, dus enkel kennismaking voor
buitenlandse delegaties.
- De activiteiten die kunnen gekaderd worden onder de noemer opleidingscentrum
traditionele sporten (OTS) zouden gebundeld worden en als dusdanig binnen de acties VlaS
ook in de boekhouding analytisch gemonitord worden.
Het beleidsplan 2017-2020 is niet aangepast bij het indienen van ons subsidiedossier dat voor 1
september bij SV moest binnen zijn. Omdat het de bedoeling is dat het beleidsplan een
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werkdocument is, is het toch beter om de nodige aanpassingen te doen. In het kader van het
bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen zal dit wellicht aan bod komen.
3.
Problematiek gevolgen aangepaste sporttakkenlijst (STL) decreet 2016
Een fusie tussen Handboogliga (HBL), KNBBW en VBFLw is mogelijk. Staande en liggende
wip clubs met hun leden zouden dan zelfs kunnen welkom zijn bij Multisportfederaties (MFS)
zoals Fros, Sporta, GSF. Diverse opties en gevolgen worden geschetst.
Hein brengt vertelt hoe het fusietraject Okrasport met Falos (met krachtbalfederatie) is verlopen
(verslag telefoongesprek directeur Ingrid Peeters).
KNBBW en HBL hebben elkaar op uitnodiging van HBL in Berchem ontmoet. HBL wil alle
boogschutters samenbrengen en heeft haar werking toegelicht. Er is een nieuwe uitnodiging voor
een vergadering met ook VBFlw.
KNBBW is geen vragende partij voor een fusie maar heeft wel schrik om hiertoe later verplicht
te worden.
Na uitgebreid overleg komen we tot volgende actie.
VlaS neemt afwachtende houding aan. KNBBW gaat luisteren naar plannen HBL-VBFlw. VlaS
verwacht hiervan een verslag. Op basis hiervan bespreken we met KNBBW of VlaS initiatief
moet nemen om tot meer samenwerking te komen tussen de drie boogschietfederaties.
4.
-

Varia:
Linka (liggende wip club) zou een extra vereniging oprichten ‘vrienden van de boogsport’
die zou aansluiten bij Sportiv.
Guido vertegenwoordigde VlaS bij opening Curlinghal (enig in België) in Zemst. De
curlingvereniging uitte zich positief tegenover Sportiv.
Bram: blijft het participatiedecreet (met de subsidiemogelijkheid voor hobbyverenigingen)
gelden? Guido: er is geen nieuws over een wijziging of schrapping.

volgende vergaderingen:
plaats
Assebroek

datum
dinsdag 28 november 2017

uur
19.00

soort
AV

taken:
omschrijving
aanpassen van het beleidsplan 2017-2020

wie
Hein

Timing
10 december 2017
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