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Boomgaardstraat 22/27 – B2600 Berchem – Belgium 

Sneeuwsport Vlaanderen vzw 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 2016 

 
 

Datum: 21 maart 2016 Plaats: Huis van de Sport - Berchem 
Aanvang: 19u45 Einde: 20u35 
Voorzitter: Alain De Greef Verslaggever: Delphine De Jaeger 

 
 
Leden clubs: 

CLUB # ACTIEVE LEDEN Leden 

Airborne Freeskiteam vzw 1 Wesley Guns 

Airness Ride your style 0  Afwezig 

Antwerp Ski Team vzw 2 

Jetty Buyle 
VOLMACHT: Bruno Van Herck 

Bruno Van Herck 

Aspen Racing Team vzw 2 
Kurt Praast 

Martine Brants 

Brussels Ski Team 1 
Wouter Van den Broecke      
VOLMACHT: Leo Samsom                 

Freestyle Team Snow Valley 2 
 Afwezig 

 Afwezig 

Ice Mountain Racing Team vzw 3 

Maarten Avonds       
VOLMACHT: Bart De Bie                                      

Alain Christiaens                    
VOLMACHT: Lucas Van Den Bogaert                                      

Lucas Van Den Bogaert 

Skiclub Casablanca 2 
Tania Peeters 

Marc Smet 

Skiclub Snow Valley vzw 3 

Serge Van Puyvelde 

Michaël Bouas  

Jeroen Baeten 

Skiclub Zondal vzw 3 

Remi Van Dun        
VOLMACHT:   Dirk Van Stevens                          

Corneel De Clerck        
VOLMACHT:   Dirk Van Stevens                                                  

Dirk Van Stevens  

Skidôme Ski Team 2 

Steven Lammens 
Afwezig 

Guido Vandesande 
Verontschuldigd 

Ski-Pro Club vzw 6 

Leo Samsom 

Lode Nolf 

Bart De Bie 

Alain De Greef 

Peter Van Doren   
VOLMACHT: Leo Samsom                                                    

Christophe De Groof 
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Snowspirit vzw 2 

Brian Italiaander      
VOLMACHT: Lode Nolf                                                 

Sacha Italiaander            
VOLMACHT: Lode Nolf                                           

Sporty Ski & Snowboard 1 
Dirk Meulemans 
VOLMACHT: Bart De Bie 

Travel White Club vzw 0   

Yeti Ski & Snowboard vzw 3 

Davy Bries  

Dirk Frans  

Danielle Verlinden 
VOLMACHT: Dirk Frans 

TOTALEN: 33   

   
 

 Aanwezig:  18 

 Vertegenwoordigd: 11  

 Afwezig: 4 

 

Het quorum van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden (22  van de 33 Actieve Leden) 

werd bereikt zodat eventueel over statuutwijzigingen, uitsluiting van effectieve leden of ontbinding kan 

worden gestemd en dit cfr de wet van 20 juni 1921. 

   

1. VERWELKOMING:  

De voorzitter van de RVB,  Alain De Greef, heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze JAV.  
 
 
2. AANDUIDING VAN: 
Geen van de aanwezigen wenst het voorzitterschap van deze vergadering of de taak van secretaris op zich 
te nemen. Volgende personen werden voor deze JAV benoemd: 
Voorzitter:  Alain De Greef 

Secretaris:  Delphine De Jaeger 

Stemopnemers:  Martine Brants – Bruno Van Herck 

 

3. NOTEREN VAN DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE ACTIEVE LEDEN: 

Conform art. 8.3 van de nieuwe statuten, is de vergadering met voldoende leden aanwezig of 

vertegenwoordigd om geldig te beslissen (2/3 dus 22 van de 33 Actieve Leden). 

 

4. GOEDKEURING VERSLAG  JAV  02/03/2015 

Het verslag wordt, unaniem goedgekeurd. 

29 stemmen aanwezig 
of vertegenwoordigd 
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5. TOELICHTING JAARWERKING 2015 DOOR VOORZITTER EN COMMISSIE-VOORZITTERS 

 Alain De Greef licht de algemene werking van Sneeuwsport Vlaanderen in zijn jaarverslag toe. 

- Nieuwe samenwerking tussen SVl-FFBS resulteert in een nationale BEAST werking. Dit is uniek in 

federatielandschap dat Walen Vlamingen zo goed samenwerken. 

Het BEAST is een groot succes en zorgt ook voor grotere zichtbaarheid van beide federaties en de 

sport in het algemeen. Uiteraard kan deze zichtbaarheid nog wat omhoog. 

- Ook in de discipline SkiX boekten we dit jaar een zeer groot succes met de zilveren medaille op 

YOG. De prestatie van Xander Vercammen is zeer goede reclame voor de sport en de atleet zelf. 

- Voor het snowboarden hebben naast Seppe nu ook Sebbe en Loranne een contract gekregen van 

Bloso. Seppe en Sebbe hebben een werkcontract, Loranne een studiecontract. 

- Het Riglet park is een prachtig initiatief om jonge kinderen de smaak van het snowboarden te leren 

kennen. Via de fotowedstrijd op facebook wordt ook de zichtbaarheid van SVl vergroot. 

- Dit jaar startten we met de online beheer van clubs binnen Iclub. Iclub werkt nog niet optimaal 

maar door jullie feedback wordt er steeds verder gewerkt aan de ontwikkeling.  

- Er zijn heel veel bezoekers op onze website. Helaas is het aantal bezoekers nog steeds groter dan 

het aantal leden. In de toekomst moeten we proberen die bezoekers aan ons te binden.  

- Ook de relatie met de media ging er dit jaar nog op vooruit. 

De media neemt vaker info op en dit is een goed teken. De media krijgt toegang tot alle info 

(beelden worden door ons gestuurd.) Heel vaak worden artikels vanuit SVl goed uitgewerkt 

waardoor niet veel nodig is voor opname in de media. 

- Er is ook een duidelijke groei  te merken in alle kanalen van de sociale media en dit zonder geld erin 

te stoppen. 

- Tom zit in de RvB van de VSF en zit dus op de 1e rij bij de onderhandelingen rond het nieuwe 

decreet. We moeten de komende tijd goed bij de les blijven om geen nadelige effecten te 

ondervinden van het nieuwe decreet als kleine federatie. Het decreet wordt namelijk aangestuurd 

door de grote USF’s die uiteraard hun eigen belangen vooropstellen.  

Het decreet is nog in volle ontwikkeling. 

 

 De betrokken commissievoorzitters maakten een jaarverslag van hun commissiewerking op.  

Deze verslagen zijn terug te vinden in het mapje dat elk Actief Lid ontving.    

Het verslag van de TAC wordt nagestuurd. 
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6. FINANCIËN – FINANCIEEL VERSLAG 2015 – VERSLAG VAN DE REKENINGNAZICHTER 

- Vanaf deze AV zal de financiële rapportering via een nieuwe voorstelling gebeuren. 

Deze voorstelling moet er voor zorgen dat er meer transparantie is. Dit document wordt vanaf 

heden een werkdocument op bureau. Per kwartaal zal een stand opgemaakt worden en vergeleken 

worden met de opgemaakte begroting. Ook de rapportering naar Bloso toe moet in deze vorm. 

- De actieve leden vinden in hun mapje de resultatenrekening 2015 terug. 

De voornaamste verliesposten zijn: Verplaatsingskosten ST en Deelnemers, Verblijfskosten ST en 

Deelnemers.  

Het grootste verlies is terug te vinden bij Topsport Snowboard. Dit jaar is er extra geïnvesteerd in 

de sport. Door de opgebouwde reserves in het verleden was een jaar negatief draaien mogelijk.  

Tijdens deze periode is de snowboardgroep uitgebreid van 1 naar 3 elite snowboarders en zitten er 

al 5 topsportleerlingen op school in vergelijking met de 3 gestarte snowboarders.  De 

topsportsubsidies zijn echter niet meegegroeid met het succes. De subsidies worden niet berekend 

per elitesporter of topsport leerling, maar is een vast bedrag per categorie topsport waartoe de 

federatie behoort. Vandaar een jaar negatief. Om de verliezen het komende jaar te counteren werd 

er extra steun aangevraagd bij het BOIC. Zij kenden een extra steun toe van 30.000 euro.  

Ook aan inkomstenkant hebben we minder dan verwacht. De subsidies liggen door de 

correctiefactor die Sport Vlaanderen toepaste ook een stuk lager dan verwacht.  

- De AV gaat unaniem akkoord met de resultaatverwerking en het bekomen verlies.  

 

7. KWIJTING VAN DE BESTUURDERS 

Met unanimiteit worden de bestuurders “gekwijt”. 

 

8. VERMELDING VAN NIEUWE CLUBS – ONTSLAG VAN CLUBS, UITTREDING VAN CLUBS 

 We nemen afscheid van: 

o Vzw Snowsportmania 

 Volgende club treden toe:  

o Skibum vzw 
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9. BEGROTING 2016 

 Tom Coeckelberghs licht de begroting voor 2016 toe.  

 De kosten topsport SNB zullen ook dit jaar hoog liggen. Er wordt gemikt op 3 personen op de OS. De 1e 

kwalificatiewedstrijd voor deze OS is in Nieuw Zeeland, wat een dure bestemming is. Zoals eerder 

gezegd werd vanuit het BOIC een extra budget toegekend. 

 Ook zullen het komend seizoen de lidgelden iets omhoog gaan en zal volgens het nieuwe systeem de 

clublidgelden geïnd worden.  

 We moeten ons focussen om meer middelen genereren om de werking uit te breiden. 

 Via diverse acties zullen we proberen om facebookfans om te zetten in leden 

 Met het nieuwe decreet voor ogen zullen we moeten inzetten op beleidsfocussen: jeugdsport, 

drempelverlagende projecten, innovatieve projecten vb: Riglet park 

 De werking van het Fasa wordt volledig overgedragen naar de nationale koepel BEAST.  

 Ook voor 2016 wordt opnieuw een verlies begroot. Dit hebben we bewust niet op 0 gezet om iedereen 

het signaal te geven dat er moet gewerkt worden. 

 In 2017 gaat het nieuwe decreet van start. Het eerste jaar zal dat decreet maar voor 25% financiële 

inpakt hebben. De komende 4 jaar zeer zuinig te werk gaan om in te spelen op de nieuwe kansen 

binnen het nieuwe decreet. 

 Sport Vlaanderen wil ook dat de federaties minder subsidie afhankelijk worden. 

 De begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 

10. AANSTELLING REKENINGNAZICHTER JAV 2017 

 Huidig rekeningnazichter Bruno Van Volsem stelt zich opnieuw kandidaat. Vanuit de zaal komen geen 

extra kandidaturen. 

 De JAV gaat unaniem akkoord met zijn heraanstelling van Bruno Van Volsem. 

 

Bis Update: vereenvoudigen van het lidmaatschap door: 

 Online betaling 

 Betalingen via domiciliering 

 Lidgelden omhoog:  

 34 BSS en 34 SA 

 LLA verzekering: nieuwe formule zodat ze toch lid worden 

 Geen lidkaarten fysiek meer drukken 

o Via mail/smartphone 
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o Drukken = meerprijs 

 Opsplitsing BSS en SA goeie zaak voor de ongeval statistieken 

 

VRAAG:  

Cor: ingeval van ongeval is het altijd de piste uitbater die de dupe is. Om zijn klanten tevreden te houden 

betaalt hij het niet gebruikte deel van het abonnement terug. Is er geen mogelijkheid om dit op te nemen 

in de verzekeringsdekking?  

o Dit zit reeds voor 250 euro/ongeval vervat in de snowomnium ook in het binnenland. 

Kan dit opgetrokken worden?  

o Ja, maar premie gaat terug omhoog gaan en dat is niet de bedoeling.  

o We zullen dit bespreken met Arena om eventueel een opsplitsing te maken naar 

binnen en buitenland 

 

11. BEKRACHTIGING VAN DE VOORZITTER VAN DE CC, FSC, SNBC ALS BESTUURDER 

 Er volgt een stemming: 

- Jeugdsport  Dries Van Stevens 29 stemmen voor  0 stemmen tegen    

- Technisch Alpijns Christophe Lemeire 29 stemmen voor  0 stemmen tegen    

- Freeski   Katrien Aerts  29 stemmen voor  0 stemmen tegen    

 

Dries, Christophe en Katrien worden bijgevolg door de AV aanvaard voor een periode van 4 jaar.  

Ontslagname of verlies voorzitterschap commissie kan vroegtijdig een einde stellen aan deze 

termijn.  

 

12. STEMMING WIJZIGING STATUTEN 

Er zijn geen statutenwijzigingen te noteren. 

 

De voorzitter besluit met iedereen te danken voor de aanwezigheid. 

 

De Voorzitter       De Secretaris Generaal 

    

 Alain De Greef       Lode Nolf 
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