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.115
Raad van Bestuur VlaS, Sint-Kruis, dinsdag 20 februari 2018, 19.00 tot 21.30 uur
Aanwezig:
1. Guido Van Alsenoy
2. Wilfried Hostyn
3. Erik De Vroede
4. Johan Stevens (+ Dominique Poot)
5. Jean Theunissen (+ Paula Wolfs)
6. Jan Lenaerts
7. Bram Uvyn
8. Remi Gruwez
9. Daniel Vandewalle
Op uitnodiging van de voorzitter: Luc Vlaminckx, Marc Goedertier
Aanwezig zonder stemrecht, coördinator Hein Comeyne
Verontschuldigd: Patrick Huyghe
Verslaggever: Hein
1. 2017
- Jaarverslag / financieel verslag (+ verslag werking gemachtigde schietsportfederatie)
 VlaS
 Sportiv
Jaarverslagen KNBBW, LUK en BTB ontbreken nog. Jaarverslag BTB komt na 9 maart
Jaarverslag LUK wellicht deze week. Bespreking werking en acties 2018
2. Huidige werking 2018
- Financiën:
Voorschot subsidie 2018 (80%) gestort door Sport Vlaanderen op 16 februari.
Rekeningstanden op 20feb18: VlaS=339.543, Sportiv=7.643, OTS=7.579 euro.
-

ILA
o
o
o

(Internet Leden Administratie VlaS)
Aantal leden VlaS 2018 (inclusief seizoen17-18) op datum van 20 februari 2018=7.029
(Sportiv=483 / KNBBW=3.800)
Nieuw ontwerp lidkaarten met streepjescode. Bram: om dit te gebruiken zou de
bondssecretaris de excel ledenlijst van gans de bond moeten kunnen exporteren. Hein zal
onderzoeken of dit mogelijk is.
o Correcties aan ‘ledengrafiek’: toevoeging aantal leden per gemeente.
o Raadpleegaccounts (o.a. voor leden Raad van Bestuur VlaS). Bestuursleden kunnen via dit
account alle bonden, clubs en leden bekijken, ook de bond- en ledengrafieken. Hein zal een
mail met het paswoord sturen naar de bestuursleden VlaS. Jan: misschien best afspraken
maken opdat deze gegevens niet misbruikt worden.
o Nieuwe toevoegingen zijn momenteel in analysefase:
 Aansluitingsformulier nieuwe leden voorzien in ILA voor elke club. Jan: hier moet misschien
nog meer aandacht besteed worden aan privacy bepalingen (Jan volgde cursus Dynamoproject
privacy en stelt voor om informatie hieruit door te mailen). Hein stuurt een mail naar de
bestuursleden met in bijlage het blanco basisdocument dat de clubs reeds kunnen gebruiken.
 Mogelijkheid voorzien voor de clubsecretaris om via ILA de aangifte van een ongeval te doen.
Jan: ook de bondssecretaris zou dit moeten kunnen.
o Jean: rijksregister wordt soms geweigerd alhoewel het juist is. Hoe wordt juistheid
gecheckt? Hein stelt voor dat Jean die specifieke gevallen met Christoph overloopt. Guido:
ik heb ook diverse foutmeldingen gekregen maar steeds ontdekte ik dat de fout bij mij lag.
o Guido licht toe dat er momenteel heel wat discussie is over de gevolgen van het gebruik van
het rijksregisternummer (RRN). Wie het RRN gebruikt zou wekelijkse een controleaudit
moeten doen of een personeelslid moeten in dienst hebben die zes uur per week in dienst is
als data-veiligheidsconsulent. VSF wil dit aanvechten en zoekt naar een oplossing. Sport
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Vlaanderen heeft de federaties niet verplicht om het RRN te gebruiken maar ze wel onder
druk gezet hiervoor.
- Ledenwerving
Door de diversiteit aan taken van de coördinator is op dit vlak weinig actie gevoerd. Enkel vragen
naar informatie over lidmaatschap worden opgevolgd, geen gestructureerde actie. Voorstel is om
onze stagiair hiervoor in te schakelen (onder begeleiding van de coördinator).
-

Innovatief Animatie Aanbod
o Aantal bevestigde reservaties 2018: 11 animaties (9 FW en 2 SS) / 9 verhuur FW
o Festivalwip: we zijn op zoek naar een goedkoper alternatief voor onze huidige uitschuifbare
mast en toeplooibare voet.
o Tegentrek: wordt verder ontwikkeld (hoe animeren, verbeteren staander, eigen tekeningen
van trekkrachtige dieren-dingen)
o Steekspel: we zijn op zoek naar modernisering staanders.
o Katapult: we zijn op zoek naar een toegankelijk en veilig systeem voor animaties.
o Kelder wordt beter ingericht (verlichting, vochtigheid, rekken) voor opslag
animatiemateriaal en werkplaats.
o Promotie: we zijn op zoek naar een betaalbaar systeem om ons animatieaanbod bekend te
maken bij potentiële klanten. Erik zal ons een lijst van uitleendiensten bezorgen die S jaren
geleden eens verzameld heeft. Jan stelt dat we best ook de Stichting Vlaamse Schoolsport
informeren (nationaal en eventueel ook plaatselijke afdelingen). Jan heeft contact met SVSnationaal als gevolg van een succesvol scholentornooi touwtrekken in Merksplas. Daaruit
bleek dat SVS voorafgaande initiatie zeer belangrijk vindt.

- Delegatie ESFAG Leeuwarden 2-8 aug
Kennismaking FW, krulbol, krachtbal. Delegatie telkens twee animators, één voor info-inschrijvenbeurtrol. Animatie op zondag en dinsdag. Bram vraagt of twee personen elkaar kunnen aflossen?
- Grensoverschrijdend gedrag – aanduiden API (aanspreek personen integriteit)
Momenteel is Christoph Vanmullem doorgegeven aan Sport Vlaanderen als API. Hij volgt ook een
tweedaagse bijscholing hiervoor. Alle federaties zullen moeten aangeven welke actie zij op dit vlak
voeren. Er is onder meer sprake van tuchtprocedures die moeten voorzien worden. VlaS kan best
vooral preventief werken in samenwerking met clubs en bonden met jeugdwerking. Remi: vooral
preventief werken en klachten zo snel mogelijk doorgeven aan andere instanties.
- Boekhouding: onderzoek voor- en nadelen BTW-plicht voor VlaS:
conclusie: omzet economische activiteiten nog te beperkt om BTW-plicht aan te vragen. Het kan wel
nuttig zijn om jaarlijks of tweemaal per jaar op een boekhouder beroep doen ter ondersteuning van de
coördinator die reeds sinds de oprichting zelfstandig de boekhouding voert.
- AV ETSGA 7 juli Hofstade – Sportimonium
Erik: de nieuwe voorzitter ETSGA (Pere la Vega) wil de organisatie meer in handen nemen en is dus
samen met de nieuwe secretaris en Erik een draaiboek aan het opstellen.
Het programma van zaterdag omvat de algemene vergadering zelf met plaats voorzien voor
infostanden van buitenlandse en binnenlandse delegaties. Alle VlaS-bonden worden uitgenodigd
hierop (opgelet: er zal simultaan vertaling voorzien worden, maar enkel van de talen Engels, Spaans,
Frans). Het museum is gesloten voor het publiek die dag. Na de middag (14 tot 17u) kunnen we de
buitenlandse delegaties laten kennismaking met onze sporten. Enerzijds via de volkssporttuin,
anderzijds door mobiele installatie kruisboog en katapultkooi. Voor staande wip rekenen we erop dat
er een echte staande wip staat. Dan kan een volwaardige kennismaking gebeuren. Die zou kunnen
gebeuren in combinatie met de Festivalwip als illustratie van de innovatieve aanpak van VlaS.
’s Avonds is er BBQ. Einde voorzien om 23.00 u.
- Jeugdsportfonds:
Doel is om de jeugdwerking bij onze clubs en bonden te activeren. Het concept moet nog verder
uitgewerkt worden.
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3. Bestuur
Opvolging voorzitterschap VlaS (mandaat Guido loopt tot maart 2020) en verjongen bestuur.
Guido stelt dat er moet gestreefd worden naar verjonging. Hij kan zijn mandaat nog volmaken maar
is ook bereid om eerder de fakkel door te geven. Een nieuwe voorzitter hoeft niet noodzakelijk alle
afvaardigingen die Guido opnam (ETSGA-VSF-Sportimonium) over te nemen. Guido vraagt dat
alle bestuurders en bonden hierover eens nadenken. In dit kader lanceert Guido ook het idee om de
Raad van Bestuur in te krimpen tot 5 à 6 leden. Deze kunnen dan makkelijk eens extra samen komen
zodat vergaderingen dagelijks bestuur dan kunnen wegvallen.
Bram: misschien is het interessant om over een lijst te beschikken van taken die Guido uitvoert.
Guido: het mag niet de bedoeling zijn om kandidaten af te schrikken. De nieuwe voorzitter kan
andere prioriteiten stellen en daartoe taken delegeren.
Jean (secretaris VlaS) geeft aan dat voor hem 2018 het laatste jaar is als bestuurder VlaS. (We
kunnen dan best reeds vervanging voorzien in de AV van november dit jaar.)
Wat betreft onze koepel VSF. In maart zullen nieuwe statuten gestemd worden. Wellicht zal VlaS
niemand meer moeten afvaardigen voor de raad van bestuur (tenzij de andere OSV’s hun
verantwoordelijkheid niet nemen). Hierover is donderdag overleg met de andere OSV’s.
4. Varia
- Nieuwe website en schuttersgids KNBBW (Bram geeft kort toelichting, is echter abstract als hij
de website niet kan projecteren. Bram wenst ook via backoffice hoe dit beheerd wordt. We voorzien
mogelijkheid hiervoor op de AV van maart). Aankondigingen van tornooien zijn gratis voor de
clubs. In de toekomst zal ook een inschrijvingssysteem voor wedstrijden toegevoegd worden.
- Subsidie participatiedecreet hobbyverenigingen: zowel BKB als KNBBW hebben dit jaar
opnieuw subsidie bekomen.
- nieuws contacten boogschietfusie? Bram: stilte – geen verdere verzoeken meer – nog altijd geen
nieuwe datum gekregen.
- Schutterstorens Leuven, Zelzate, … (ook leegstaande accommodatie staande wip Waregem).
Toewip Leuven: VlaS ondernam informatieronde. Donderdag 22 februari is er overleg op initiatief
van dienst monumentenzorg stad Leuven waarop KNBBW en VlaS zullen aanwezig zijn. Doel: hoe
kan functie Toewip behouden blijven.
Hein vraagt zich af hoeveel energie VlaS hierin kan steken, gezien de kleine kans op succes. De
vergadering stelt dat er alleen kans op succes is als de gemeente mee investeert in samenwerking met
een gilde of vzw. Of als de accommodatie eigendom van de gemeente is.
Erik: enkel de schiettoren van Wetteren is erkend als monument.
Bram: de meeste schiettoren zijn ofwel eigendom van de gemeente of van een gilde/vzw.
- Zijn alvast verontschuldigd voor de AV van 20 maart: Jean, Johan.
volgende vergaderingen:
plaats
Hofstade
ANTW – Ekeren St-Joris
LIMB - Munsterbilzen

datum
dinsdag 20 maart 2018
dinsdag 25 september 2018
dinsdag 27 november 2018

taken:
Omschrijving
Navragen locatie RvB 25 sep Ekeren
Ledenlijst ganse bond te exporteren naar Excel door BS
Mail naar bestuursleden met paswoord raadpleegaccount ILA
Lijst uitleendiensten in Vlaanderen bezorgen aan secr VlaS
Informeren SVS over het VlaS animatieaanbod
Mail met blanco aansluitingsformulier nieuwe leden naar bestuur

uur
19.00
19.00
19.00

wie
Luc
Hein
Hein
Erik
Pieter
Hein

soort
AV
RvB
AV

timing
20 maart
20 maart
1 maart
1 maart
1 maart
1 maart
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