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nr.116
Raad van Bestuur VlaS, Ekeren, dinsdag 25 september 2018, 19.00 tot 22.30 uur
Aanwezig:
1. Guido Van Alsenoy, voorzitter
2. Jean Theunissen, secretaris
3. Remi Gruwez, penningmeester
4. Daniel Vandewalle
5. Erik De Vroede
6. Jan Lenaerts
7. Johan Stevens
Als vervanger KNBBW voor Bram Uvyn: Marc Debruyne,
Op uitnodiging van de voorzitter: Luc Vlaminckx,
Als coördinator Hein Comeyne.
Verontschuldigd:
Patrick Huyghe
Marc Goedertier
Bram Uvyn
Gastheren:
Filip Leroy en collega.
Afwezig:
Wilfried Hostyn
1. IAA
De geplande opname van een promotiefilm IAA is afgelast als gevolg van onvoldoende
opkomst erfgoeddag bij VlaS-secretariaat . Ondertussen zijn al heel wat foto’s genomen
tijdens de zomer. Echter geen fotograafkwaliteit. Ook nog tekort: korte filmpjes die
vreugde deelnemers toont.
Uitbreiding IAA: katapultanimatie is klaar met als werknaam Leukraak.
Krachtbalanimatie is bijna klaar, reeds uitgetest in Friesland. Momenteel zes exemplaren
FW in gebruik. Van de andere animaties maar één ter beschikking. In 2019 uitbreiding
voorzien met 2de exemplaar van Tegentrek en Leukraak indien voldoende vraag. Materiaal
Steekspel zal worden gereorganiseerd-vernieuwd.
Reclame IAA: communicatieplan wordt opgesteld.
2. accenten acties 2019
De coördinator licht de in het aangepaste beleidsplan 2017-2020 en het actieplan 2019, de
aangehaalde accenten voor 2019 toe. Nieuw zijn: testjaar jeugdsportfonds, optimaliseren
administratie sportschutterslicentie, verbeteren digitale communicatie. Verder zetten:
uitbreiden IAA, ILA verbeteren (responsive maken, nieuwe applicaties).
3. personeel: aanpak 2019-2020
Inleiding: Een beslissing moet genomen worden over het al dan niet overnemen door
VlaS van het ½-tijds contract VSF met Pieter Loosveldt. Tegelijk gaat het ook over het
1/3-contract dat Pieter daarbovenop met VlaS rechtstreeks heeft. De meerkost als we
VSF-contract overnemen (zonder tussenkomst sociale maribel) en Pieter 4/5 tewerkstellen
is ongeveer 18.000 euro per jaar. Voorstel is om Pieter te laten gaan. Hij doet momenteel
vooral de opvolging van IAA. Met twee personeelsleden werken zou toelaten de huidige
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financiële reserve te behouden. Dit in functie van het voorstel om in 2020 een nieuwe
directeur/directrice niveau master aan te werven. Deze kan dan het beleidsplan 2021 2024 helpen voorbereiden. Bijkomend kan VlaS zo’n 15.000 euro per jaar besparen als de
huidige coördinator vrijwillig 4/5 zou gaan werken. Hein overweegt dit te doen vanaf zijn
60ste verjaardag (juni 2019).
Het is niet evident dat Hein en Christoph zijn taken er zomaar kunnen bij nemen. Bij
eventueel voorziene grote hoeveelheid werk kan met interims gewerkt worden. Er kan
echter werkbesparing zijn door Trend niet meer uit te geven (ook doordat VlaS geen
internationale engagementen meer aangaat).
Er wordt geopperd dat de kans groot is dat het gaat botsen doordat iemand die VlaS van in
het begin heeft opgebouwd en geleid, dan plots moet meegaan in beslissingen van een
nieuwe directeur die de zaken op zijn eigen manier aanpakt.
Dat is zeker mogelijk, we moeten dit vermijden, bijvoorbeeld door een inwerkperiode te
voorzien. De beslissing wordt voor Hein niet tegen zijn zin van bovenaf opgelegd. Is
Christoph wel akkoord met een nieuweling die in hiërarchie boven hem komt?
Conclusie: we zullen het contract van Pieter met VSF niet overnemen. Het resterende 1/3
contract zullen we beëindigen.
Taken: Navragen ontslagtermijn Acerta, VSF verwittigen, vragen naar hun actie: Pieter
ontslaan of behouden (ter beschikking stellen aan andere federatie)? Pieter informeren.
4. opvolging Belfius voor ongevallenpolis
Inleiding: Belfius gaat wellicht naar de beurs. In dat kader daarvan wil Belfius zich
beperken tot verzekeringen via eigen bank- en DVV-kantoren (niet meer via makelaars)
en uitsluitend gericht op ‘KMO’ en ‘privé’. Sportfederaties horen onder de niche
‘publiek’ en worden dus afgestoten (Ethias zou die sector graag overnemen). De lopende
contracten worden verder gezet. Contract polis VlaS loopt nog tot eind 2019. VlaS is
sinds 2007 verzekerd via de makelaar Groep NBA uit Kortrijk, die voor ons
onderhandelde met diverse verzekeringsmaatschappijen en zo tot een goede prijs kwam
bij Belfius. Twee jaar geleden werd een lagere prijs bekomen als reactie op een scherpe
offerte van Arena. Premie momenteel 1,8 euro per lid per jaar + forfait polis nietleden=500 euro. Bijkomend zelfde tarief voor aparte polis Sportiv (slechts 800 leden) met
nogmaals forfait 500 euro voor niet-leden. Einddatum contract is 31 december 2020.
Offerte via Wilink voor staande wip: 1,75 euro met forfait 750 euro voor niet-leden
(premie 1,50 euro voor enkele kleine sporten met minder ongevallen).
Marc stelt dat hij dacht dat het premieverschil groter zou zijn. Guido wil aandringen op
één premie voor alle aangesloten sporten samen. Remi stelt dat Baloise wellicht ook
interesse heeft aangezien ze bekend maakten dat ze naast wielrennen ook andere sporten
willen bereiken.
Conclusie: Aangezien Wilink nog geen globale offerte bezorgde en wellicht voor het eind
van de maand niet klaar is met een afgewerkt voorstel inclusief polistekst en contract,
onze Belfius-polis nog loopt en omdat de ongevallenverzekering voor VlaS een erg
belangrijk gegeven is, gaan we nog niet veranderen van makelaar-maatschappij. We
blijven wel verder de markt aftasten.
5. vervangen driemaandelijks tijdschrift door continue (digitale) communicatie
Inleiding: Trend genereert nauwelijks inkomsten (slechts 150 abonnees en geen
adverteerders). Een tijdschrift is een bundeling van nieuws gedurende een bepaalde
periode. Inclusief of exclusief verspreiding op papier. Deze bundeling heeft als effect dat
de lezer naast de artikels waarin hij geïnteresseerd is, ook artikels te zien krijgt waar hij
niet naar gezocht zou hebben maar die hij toch wel interessant vindt.
Voorstel: VlaS geeft niet langer een tijdschrift uit, ook niet in pdf-vorm. We zouden het
accent leggen op directe, digitale communicatie. Vooral met berichten over de eigen
werking, over eigen producten. In tweede orde delen we berichten van onze bonden en
clubs. De tijd die we uitsparen door niet langer een tijdschrift uit te geven kunnen we
besteden aan betere digitale communicatie (bijvoorbeeld wekelijks 8 werkuren reserveren
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hiervoor), aan ledenwerving (incl jeugdsportfonds), aan ons innovatief animatie aanbod.
Jan: Opgelet hiermee want een papieren tijdschrift vormt een zeer strikte deadline. Die
valt weg bij digitale communicatie. Marc: De stap naar digitale communicatie is nodig.
Echter, eens die stap gezet, verwacht iedereen dat er veel en snel gecommuniceerd wordt.
Bij de overgang naar de digitale Wipschutter heeft KNBBW voorzien dat papieren versies
nog kunnen aangevraagd worden. Zeer weinig schutters vroegen dit aan. Hein-Jan:
Gepensioneerden zitten soms meer op Facebook dan werkende. Ze gebruiken het tegen
de eenzaamheid. Erik: Bij veel federaties die nog wel een papieren tijdschrift uitgeven, is
het tijdschrift veel dunner dan de 36 of 40 bladzijden van Trend. Johan: nieuwsberichten
op webstek of Facebook kunnen ook via e-mail doorgestuurd worden. Guido: Vindt het
belangrijk dat VlaS met gedrukte media kan naar buiten komen. Verminderen naar één of
twee maal per jaar?
Conclusie: Trend wordt beperkt tot een jaarlijkse publicatie, een soort “jaarboek”. Dit
moet een mooie uitgave worden die de belangrijkste VlaS-realisaties en
volkssportevenementen toelicht. Dit met weinig tekst en veel mooie (actie-)foto’s
(vierkleurendruk). Verspreiding naar alle leden (één exemplaar per adres) en naar
stakeholders zoals gemeentelijke sportdiensten. Tegelijk werkt VlaS aan een betere
communicatie via nieuwe media door hieraan wekelijks een vast aantal werkuren aan te
besteden. Nog drie nummer van Trend worden gerealiseerd: december/maart/juni.
6. verjonging bestuur VlaS
Inleiding: Momenteel 4 à 5 vergaderingen per jaar waarvan 2 AV. Volgende
bestuursverkiezing: voorjaar 2020. Guido zoekt opvolger als voorzitter (vanaf 2020).
Jean heeft aangekondigd dat het zijn laatste jaar is als secretaris en als bestuurslid. In
vorige vergaderingen werd het verjongen van het bestuur geagendeerd, onder meer met
het voorstel om het aantal bestuurders te verminderen.
Vier van onze bestuursleden zijn ouder dan zeventig, vier ouder dan zestig, twee van de
tien zijn jonger (50 en 36). Guido is ook voorzitter Sportiv, Jean is ook penningmeester
Sportiv. Wie wil Jean opvolgen als secretaris? Wie wil Guido opvolgen als voorzitter?
Blijft Erik na zijn op pensioenstelling bij Sportimonium bestuurslid VlaS of vaardigt
Sportimonium dan een andere persoon af?
Het is niet de bedoeling om oudere bestuursleden met veel ervaring en jarenlange inzet af
te stoten in ruil voor jongeren met een engagement dat soms maar korte termijn blijkt te
zijn. Het moet de bedoeling zijn om bijkomende jonge mensen aan te trekken, niet om
oude bestuursleden af te stoten. Jonge kandidaat bestuurders kunnen zich inwerken door
lidmaatschap van de Algemene Vergadering VlaS. (vb: Margot)
Conclusie: Aantal mandaten niet verminderen, eerder openstellen voor bijkomende
mandaten indien het jonge kandidaten betreft.
7. voorbereiding jeugdsportfonds is bezig – 2019 enkel staande wip
Inleiding: Er is een oproep gedaan door VlaS voor medewerking aan de twee VlaSbonden met jeugdwerking: KNBBW en BKB. BKB liet weten dat er van hun bestuur
momenteel niemand vrij is om hieraan mee te werken. Daarna is VlaS gestart met
werkgroep met de jeugdvoorzitter en jeugdsecretaris KNBBW. 1ste vergadering in
augustus. De 2de vergadering is uitgesteld naar 1 oktober. KNBBW heeft vergadering 6
oktober. De werkgroep had als doel daar een voorstel toe te lichten en ook de vraag te
stellen of KNBBW extra budget voor de staande wip clubs wil toevoegen aan het fonds.
Momenteel bestaat het fonds enkel uit eigen inbreng VlaS – er is geen subsidie van Sport
Vlaanderen hiervoor.
Doel van het jeugdsportfonds: de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdwerking binnen de
Vlaamse clubs verhogen. Clubs die inspanningen voor jeugdwerking aantonen via het
jeugdsportfonds kunnen een ster krijgen. Clubs die beter dan gemiddeld scoren kunnen
later een tweede en zelfs een derde ster krijgen. Fase 1: clubs informeren tot inschrijving
(begin van het jaar), Fase 2: uitvoering jeugdwerking en verslaggeving voor eind van het
jaar. Fase 3: beoordeling en toekennen sterren en financiële steun.
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Ter info: VlaS telt 115 staande wip clubs met minstens één jeugdlid. 31 daarvan hebben
meer dan vier jeugdleden. VlaS-clubs niet staande wip met jeugdleden: 45 waarvan 15
met meer dan vier jeugdleden. Na de 2de vergadering van de werkgroep zal het
uitgewerkte voorstel aan alle bestuursleden doorgemaild worden.
8. Varia
AV 27 nov in kader 30j VlaS, start 18.00u (niet om 19u) in Munsterbilzen.
AV ETSGA 2019: wie wil VlaS daar vertegenwoordigen? (vermoedelijk april)
Boordtabellen: Hein zal dit googledrive-document delen met de bestuurders. Het bevat
belangrijke cijfers die door VlaS geregeld worden bijgewerkt.
9. Rondvraag
Johan: VlaS heeft medewerking aan WK Short Mat Bowls 2020 in Herentals toegezegd.
Eén van de voorwaarden was dat er voor het WK een webstek zou gemaakt worden die
daarna ook voor de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie kon gebruikt worden. Dit is al
gerealiseerd. Zie www.shortmatbowls.be (geschikt voor smartphone en tablet) met ook
een gedeelte in het Engels www.belgium2020.com voor inschrijvingen en programma van
het WK2020. Gemaakt via Webbuilder door Johan Stevens, gehost door JVL) . Wat
betreft de scholeninitiatie op de WK-matten moet afgewacht worden welke scholen de
zaal in die week zullen reserveren.
Jean: Aantal personen voor viering 30-jaar VlaS? Hein plant overleg hierover met Jean
volgende donderdagvoormiddag.
Daniel: Jaarlijkse Kriekefeesten begin augustus in Ingelmunster bestaan 60 jaar in 2019.
VlaS kan hen contacteren met IAA-aanbod - kriekekermis@telenet.be Dit jaar stonden
de katapultschutters én de touwtrekkers daar.
Erik: Afrekening Sportimonium van de kosten voor de AV ETSGA van 7 juli te Hofstade
is nog niet helemaal klaar. Wel zeker is dat het VlaS minder zal kosten dan voorzien.
ETSGA betaalde 50% van de vertaaldiensten (dit was vooraf niet zeker) en het budget
voor vervoer van de buitenlandse gasten is quasi niet gebruikt. Het grootste deel van de
kosten zal worden betaald via het budget dat bij Sportimonium nog openstond voor VlaS
(restdeel uit de ontbinding van de Vlaamse Volkssport Centrale vzw).
Guido: De Kegelkluis is nog steeds over te nemen. Het betreft een accommodatie die
zeker rendabel is.
Marc: volgende SCWITCH-studiedag – zij beschikken over goede documentatie voor
clubs. Jan: idem voor Dynamoproject.
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volgende vergaderingen:
plaats
LIMB - Munsterbilzen
Brugge – VlaS-secretariaat
Overmere via Marc De
Bruyne?
Herentals-Grobbendonk via
Johan Stevens?
Zemst via curling
association?

datum
dinsdag 27 november 2018
Dinsdag 19 februari 2019

18.00
19.00

AV
RvB

Dinsdag 19 maart 2019

19.00

AV

Dinsdag 24 september 2019

19.00

RvB

Dinsdag 26 november 2019

19.00

AV

taken:
Omschrijving
Delen document boordtabellen met bestuursleden
Delen document 1ste ontwerpdocument jeugdsportfonds met
bestuursleden
Contacteren initiatiefnemers Kriekefeesten
Overleg viering 30 jaar VlaS Jean-Hein
Opstellen communicatieplan IAA
Opvolgen personeelswijzigingen
Lijst uitleendiensten in Vlaanderen bezorgen aan secr VlaS
Informeren SVS over het VlaS animatieaanbod

uur

soort

wie
Hein

timing
1 oktober

Hein
Hein ->Pieter
Hein
Hein ->Pieter
Hein
Erik
Pieter

5 oktober
5 oktober
4 oktober
November
oktober
1 maart
1 maart
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