
Algemene Vergadering
Berchem, 20 maart 2017

1. Verwelkoming door de Voorzitter 
2. Aanduiding van voorzitter, secretaris en 2 stemopnemers van de 

vergadering 
3. Noteren van de aanwezige of vertegenwoordigde actieve leden 
4. Goedkeuring van het verslag van de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering van 21 maart 2016 
5. Jaarverslagen van de voorzitter en commissievoorzitters 
6. Financieel verslag, verslag van de rekeningnazichter 
7. Kwijting van de bestuurders 
8. Vermelding van nieuwe clubs, ontslag van clubs, uittreding van 

clubs 
9. Begroting 2017 
10. Aanstelling rekeningnazichter voor Algemene Vergadering 2018 
11. Bekrachtiging van de voorzitter van de topsport & 

opleidingscommissie, en 1 bestuurder. 
12. Stemming wijziging statuten

Dagorde

Verwelkoming door  
de Voorzitter

Alain De Greef  
Voorzitter

Alain De Greef
Voorzitter

Delphine De Jaeger
Secretaris

2 Stemopnemers

Aanduidingen



Delphine De Jaeger

Aanwezige of vertegenwoordigde 
actieve leden

33 actieve leden

… aanwezige leden

… vertegenwoordigde leden

Quorum 2/3 = gehaald

Goedkeuring van het 
verslag van de Jaarlijkse 

Algemene Vergadering van 
21 maart 2016

Alain De Greef  
Voorzitter

Thanks

Alain De Greef  
Voorzitter



Seppe Smits    Sebbe De Buck    Stef Vandeweyer   Loranne Smans
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Nieuw Vlaams Sportdecreet

• In voege 2017 - gespreid over 4 jaar 
• Aanbod van A tot Z 
• Gebaseerd op kwaliteit (trainers) - 

geplafonneerd door aantal erkende leden
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Lode Nolf en Tom Coeckelberghs over Sneeuwsport Vlaanderen 

“Het nieuwe decreet 
matcht niet altijd met 

de realiteit”
Sport & Strategie Vlaanderen onderwerpt de Vlaamse sportfederaties aan een uitgebreide  

performancetest. Met de winter voor de deur is het de beurt aan Sneeuwsport Vlaanderen.

AUTEUR: BENEDICT VANCLOOSTER

Elk jaar trekken tussen de 640.000 en 
730.000 Belgen op wintersportvakantie. 
Sneeuwsport Vlaanderen, de ski- en snow-
boardfederatie met kantoor in het Huis van 
de Sport in Berchem, lijkt op een goudmijn 
te zitten. Toch bengelt de federatie in het 
Vlaamse sportlandschap aan de staart qua 
ledenaantallen en financiële middelen. “Een 
sneeuwvakantie kan nu eenmaal perfect bui-
ten een club om, maar niettemin zijn we er-
van overtuigd dat we als federatie relevanter 
kunnen en zullen worden”, zeggen directeur 
Lode Nolf en technisch directeur topsport 
Tom Coeckelberghs.

Organisatie

Hoe wordt de federatie  
bestuurd?

Lode Nolf: “In onze raad van bestuur zetelen 
ambtshalve de voorzitters van onze verschil-
lende commissies. Je moet minstens twee 
jaar meedraaien om commissievoorzitter 
te kunnen worden. Onze bestuurders zijn 
dus sowieso experten en consensusfiguren: 
mensen die binnen hun commissie overweg 
kunnen met verschillende meningen.”

Is de zittingstermijn voor  
bestuurders beperkt in de tijd?

Tom Coeckelberghs: “Nee. De zittingster-
mijnen beperken in de tijd is uiteraard een 

goed uitgangsprincipe, want ook al werkt 
een federatie goed, het lijkt logisch om om 
de zoveel jaar een nieuwe wind te laten waai-
en. In een grote sportfederatie komt er voor 
bestuurders een zeker eergevoel bij kijken: 
het staat goed om in de raad van bestuur van 
het tennis of het voetbal te zitten. Maar voor 
kleinere federaties is het dikwijls trekken en 
sleuren om iemand te vinden en dan is het 
natuurlijk jammer dat je verplicht zou worden 
om die na acht jaar aan de deur te zetten.”

Nolf: “Bovendien, in veel federaties zijn de 
bestuurders oudere mensen. Maar wij heb-
ben een vrij jonge raad van bestuur. Onze 
nieuwe voorzitter van de opleidingscom-
missie bijvoorbeeld is pas dertig. Om dan 
over acht jaar te moeten zeggen: ‘Je moet 
afzwaaien.’ Dat zou nogal wrang aanvoelen.”

Hoe slagen jullie erin om ook 
voldoende niet-sporttechnische 
expertise in de raad van bestuur 
aan boord te halen?

Coeckelberghs: “Dit sluit aan bij het vorige. In 
pakweg de voetbalfederatie zullen er waar-
schijnlijk kandidaten genoeg zijn met ver-
schillende achtergronden: een advocaat, een 
fiscalist enzovoort. Als kleine federatie slagen 
wij er maar moeilijk in om zulke profielen aan 
te trekken.”

Hoe zijn alle leden vertegen-
woordigd?

Nolf: “Via een heel transparant systeem. Af-
hankelijk van hun aantal aangesloten leden 
mogen onze twintig clubs een aantal actie-
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Dries Van den Broecke op het BK reuzenslalom in Val Thorens, in de Franse Alpen.

• Diploma-boekje 
• Medailles



Marketing & Sponsoring 
commissie

Roger Renders Marc Van Hoof

Tim Van den Bergh

Marketing & Sponsoring 
commissie

• Doelstelling : meer eigen middelen 

genereren - meer geld voor de sport 
• Sponsordossier : 4 ‘producten’ 

Snow performanceSnow IDKids on Snow Tour Snow education

sneeuwsportvlaanderen.be

De SNOW ID geeft het technisch niveau en ervaringen weer 
van de houder. Hij kan hiermee zijn eigen vorderingen volgen 
en inschatten binnen de progressie van het alpijns skiën en/
of snowboarden. De erkende evoluties werden vastgelegd 
door ©Sneeuwsport Vlaanderen. NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

Marketing & Sponsoring 
commissie

Sponsordossier : inspiratie

snow sports = return on investment
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Branding Image Community 
building Hospitality
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Communication

Marketing
Sales

Content activation



Marketing & Sponsoring 
commissie

Thanks !
Prijsuitreiking 
fotowedstrijd 

Time Out Tegen Pesten

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
Time Out Tegen Pesten

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
Time Out Tegen Pesten



Jaarverslagen

Alain De Greef  
Voorzitter

Snowboard Commissie

Freeski Commissie

Technisch Alpijnse Commissie

Club Commissie

Christophe Lemeire

Christophe De Groof

Katrien Aerts

Martine Dom

Topsport Commissie

Jeugdsport Commissie

Opleidingscommissie

Tom Coeckelberghs

Dries Van Stevens

Stijn Urkens - Gert Buts

Financiën & budgetten



Financieel 
verslag

Tom Coeckelberghs 
Penningmeester

Financiën & budgetten

• Winst van 1636,81 € 
• Snowboardcommissie : extra 

subsidies (BOIC) aangevraagd & 

goedgekeurd 

Verslag

Master in Business Consultancy - IDEA consult

Voorzitter Les Skieurs Réunis des Hautes Fagnes

Rekeningnazichter Sneeuwsport Vlaanderen

Bruno Vanvolsem

• Duidelijk inzicht kunnen verschaffen in de boekhouding  
• Opvolging en onderbouwing verloopt op een adequate en correcte 

wijze 
• De ingestelde interne controle procedures worden goed nageleefd. 

• Winst van 1636,81 € 
• Overheidstoelagen komen de volgende jaren onder druk te staan  

• Jaarrekening = weerspiegeling van de werkelijkheid  
• Verzoek jaarrekening goed te keuren en kwijting te geven

Bruno Vanvolsem
Rekeningnazichter



Vragen ?  

Kwijting van de bestuurders

Begroting 
2017

Tom Coeckelberghs 
Penningmeester

Begroting 2017

• Ontwerp budgettering Sport.Vlaanderen - nieuwe 
presentatie 

• Monitoring per project, per discipline, beleidsfocussen 

• Inkomsten gekoppeld aan uitgaven 

• Verder inzetten op opleidingen 

• Sponsoring: middelen genereren (15,000 €) 

• Symbolisch verlies

Vragen / Goedkeuring



Verkiezing 
rekeningnazichter 

Algemene Vergadering 
2018

Kandidaten ?

Master in Business Consultancy - IDEA consult

Voorzitter Les Skieurs Réunis des Hautes Fagnes

Bruno Vanvolsem
Info

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal

Leden

Leden-aantallen
18/03



Leden-aangifte

• Rijksregisternummer 
• Diploma’s (LO, VTS, …) 
• Actieve trainer ?

Ledenverzekering - 2018

• Nieuwe onderhandelingen verzekering 

• Hoog risico op beperkte groep 

• Dekking = bepaalt door decreet  

• Bespreking voor extra mogelijkheden (binnenland)

Ontslag / Nieuwe club

ISC Ski

Ontslag / Nieuwe club

We Ski



Ontslag / Nieuwe club

Grommet Camps & Events

Verkiezing Bestuurders
Huidige samenstelling

Bekrachtiging Voorzitters   
Commissies

Opleidingscommissie

Stijn Urkens 
Voorzitter 

Gert Buts 
Gedelegeerd Voorzitter 

Bekrachtiging Voorzitters   
Commissies

Topsportcommissie

Tom Coeckelberghs 
Voorzitter 



Dank U, Leo

Alain De Greef  
Voorzitter

WK Ski, St Moritz 2003

Verkiezing 1 bestuurder

Leo Samsom 
Ski Pro Club 

Verkiezing bestuurder 
Kandidaten

Michael BOUAS 
Snow Valley Racing Team

Timothy DE COCK 
Casablanca Racing Team



Verkiezing bestuurder 
Kandidaten

Timothy DE COCK 
Casablanca Racing Team

Verkiezing bestuurder 
Kandidaten

Michael BOUAS 
Snow Valley Racing Team

Wijziging 
statuten: 

toelichting

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal

Vorig jaar: 2 soorten clubs

Recreatie clubsCompetitie clubs

Minimum 20 leden Minimum 5 leden



Reden wijziging
Meer leden Meer (kleine) clubs

Bescherming van 
Racing Teams

Meer  
flexibiliteit

Waarom ? Recreanten

Vaststelling
ClubsSkischool

leerlingen = leden 
trainers = vrijwilligers  

/ zelfstandigen

leerlingen = klanten 
leraren = werknemers

groot volume klein volume

NV / bvba VZW

Vaststelling

Clubs

Racing TeamFreeski Team

G Sport

Snowboard Team

Recreatieve club

Vaststelling
Clubs

Racing Team

Freeski Team

G Sport

Snowboard Team

Recreatieve club

Noden

Trainers

Trainingsuren

Infrastructuur

Wedstrijdkalender

Administratie 



Oplossing

Racing Team
Freeski Team

G Sport

Snowboard Team
Recreatieve club

Koepelvereniging

Trainers

Trainingsuren

Infrastructuur

Wedstrijdkalender
Administratie 

Clubs

Sport ! 

Afstemmen van… Afstemmen van…

Koepel  
vereniging

Oplossing

Club Club Club

ClubClub

Club

ClubClub

LedenLeden

Voordelen

Administratieve  
vereenvoudiging

Minder dubbel werk

Focus op sport

Vlottere samenwerking Meer doorstroom

Shared services

Betere afspraken 

Garantie

# leden ∼ # stemmen JAV 

Geen rechtstreekse  
aansluiting van personen 

mogelijk

Monopolie om lidmaatschap  
af te sluiten

1 stem (ongeacht grootte)

Club Koepelvereniging

Een club kan bestaan zonder koepelvereniging, een koepelvereniging kan niet bestaan zonder clubs



Gevolg

Racing / Freestyle 
TeamsSkischool

Recreatieve werking Competitie-werking

Gevolg

Racing / Freestyle 
TeamsSkischool

Recreatieve werking Competitie-werking

Koepelvereniging

Principe

Koepelvereniging

Ook terug te vinden bij andere federaties.  
Bv. gevechtsporten - FROS

2 soorten aansluiting
KoepelverenigingenClubs

Leden = personen Leden = clubs (rechtspersonen)

1 stem (niet meer, niet minder)#stemmen ∼ # leden



Wijziging 
statuten: 
teksten

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal

Wijziging tekst
Art. 2 Doelstellingen

b) het verenigen van alle clubs en koepelverenigingen die zich op 
ski en snowboard sport oriënteren (...)

Art. 3 Samenstelling - A. Effectieve leden:
Als Effectieve Leden kunnen aanvaard worden, de clubs en koepelverenigingen die het 
statuut van een vzw hebben en (…) 
Er bestaan 2 soorten effectieve leden:
- ‘Clubs’, waarvan de leden enkel natuurlijke personen zijn.
- ‘Koepelverenigingen’ waarvan de leden enkel uit rechtspersonen bestaan. 
 
Rechtspersonen die aangesloten zijn bij een Koepelvereniging, maar niet 
aangesloten zijn als Club bij Sneeuwsport Vlaanderen, worden niet erkend.

Wijziging tekst

Om aanvaard te worden als effectief lid ‘Club’ dient deze 
minimum tien leden te hebben bij aansluiting (…) 

Om aanvaard te worden als effectief lid 
‘Koepelvereniging’ dient deze bij aansluiting minimum 2 
aangesloten Clubs te hebben.
Zoals vermeld in het huishoudelijk reglement (...)

Wijziging tekst
Art. 3 Samenstelling - B. Actieve leden 

(...) 

De Effectieve Leden Clubs hebben recht op het aanduiden 
van (...)  

De Effectieve Leden Koepelverenigingen hebben, 
ongeacht van het aantal aangesloten clubs of diens 
leden, recht op 1 Actief Lid. 

De RvB evalueert de doelstellingen en statuten van elk 
Effectief Lid om vast te stellen of deze club recht heeft op 
(…)



Vragen ?

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal

Stemming

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal

groen formulierVerkiezing bestuurder

wit formulierStatutenwijziging

Binnenkort

Lode Nolf 
Secretaris-Generaal



20 mei

Thanks

Alain De Greef  
Voorzitter

Algemene Vergadering
Berchem, 20 maart 2017



Hiërarchie
Statuten

Huishoudelijk 
reglement

Vademecum

Algemene vergadering

Raad van 
Bestuur

Commissie

Alg. 
kader

Praktische  
invulling

Technische  
invulling

Invulling
Statuten Huishoudelijk 

reglement

• Systeem van 
‘effectieve leden’ 
en ‘actieve leden’

• Minimum 
voorwaarden 
lidmaatschap

• # leden/club, 
• # actieve leden

Bijkomende bepalingen : 
•Waarborg, 
•Jaarlijkse bijdrage

Nut
Statuten

Huishoudelijk 
reglement

Vademecum

Reden wijziging
Meer leden Meer (kleine) clubs

Bescherming van 
Racing Teams

Meer  
flexibiliteit

Waarom ? Recreanten




