
 

 
       
   
 
 

Verslag Raad van Bestuur 
27/02/2017 – Herentals 

 

 
 
Aanwezig: 
West-Vlaanderen: Luc Soubry, Patrick Goos 
Oost-Vlaanderen: Rudy Tanghe 
Antwerpen: Dave De Beule 
Vlaams-Brabant/Limburg: Jo Roggen, Veerle Putzeys, Hugo Hannes 
 
Uitgenodigd: 
Secretaris-generaal: Rudy Cleymans   
Technisch directeur: Kim Hannes  
Administratief coördinator: Tine Hannes  
 
Verontschuldigd:  Bruno Raemen, Stefaan Deryckere, Danny Camps, Tim Van den 
Herrewegen, Dieter Van Dooren. 
 
Agenda: 
 
1. Verwelkoming  

De voorzitter verwijst naar het idee op de RvB van 16/01 waarbij firma’s hun 
werknemers allerlei kortingen aanbieden.  
- Op 27 januari afspraak met Merits & Benefits uit Herentals  
- Op 23 februari een vergadering met Merits & Benefits over het project en het 

tegenvoorstel van de federatie.  
- De voorzitter nodigde Merits & Benefits uit om het project aan de bestuurders voor 

te leggen.  

2. Goedkeuring verslag van de vergadering dd. 16 januari 2017   
- Afval i.s.m. uitbater Sportcafé. Bevestigd op vergadering met Sport Vlaanderen 

van 30/01. Dit is gratis. Een dankbriefje bezorgen aan de uitbater.  
- Advies van commissie Marketing & Communicatie i.v.m. Values Media: de 

commissie komt samen op 9 maart. Dit is een van de agendapunten.  
- Aanvraag subsidies Lotto, Vlaamse Gemeenschap en BOIC: Lotto & Vlaamse 

Gemeenschap zijn aangevraagd, BOIC moet nog aangevraagd worden.  
- Melding van vsf.toernooi.nl aan clubs is gebeurd via fb en extra nieuwsbrief. Er 

is wel een probleem met de huidige accounts op toernooi.nl. Deze moeten 
allemaal per tornooispeler gekoppeld worden aan een account op 
vsf.toernooi.nl. Kan dit automatisch gebeuren door VR?  

- Inschrijven van groep spelers online: momenteel samen niet mogelijk. Navragen 
hoe dit gebeurt bij de badmintonfederatie. Op te volgen. 

- Kasper i.v.m. clubtornooien: Kim heeft hier niets meer over gehoord.  
- Communicatie Jeugdsportproject 2017: de uitbetalingen voor 2016 naar de 

clubs zijn gebeurd. De documenten om een nieuw project aan te vragen zijn 
naar de clubs verstuurd en staan online op onze website. 
 

 
 



3. Beleid 

 Missie 2020  
- Naam voor dit project staat op de agenda commissie Marketing & 

Communicatie op 9 maart. 
- Op 7 maart samenkomst met centrumeigenaars uit de provincies Antwerpen, 

Limburg & Vlaams-Brabant. Verslag volgt.  
 

 Toegevoegde waarde lidmaatschap VSF: presentatie Merits & Benefits. 
  

‘Meer koopkracht voor onze leden’ 
- Door samen te werken met M&B kunnen we onze leden allerlei kortingen bij ca. 

2000 partners van M&B geven  

- Meer koopkracht het hele jaar door een kleine bijdrage en geen moeite. Dit kan 

het hele jaar door (o.a. huishouden, wonen, reizen, elektro & multimedia), maar 

ook seizoensgebonden besparingen. 

- Partners van M&B bieden voordelen aan op verschillende manieren: online, 

korting bon, kaart, tickets & vouchers.  

- De financiële voorwaarden worden besproken. 

- De bestuurders overwegen dit voorstel en op de volgende RvB moeten we 

hierover een beslissing nemen.  

 

 Statuten  
- De opmerkingen van VSDC i.v.m. Statuten werden besproken en weerhouden. 
- art 12b  en 13c worden genuanceerd en aanvaard.  

 

 Huishoudelijk Reglement en andere reglementen 
- Gespreid over een 3-tal donderdagen werd het HR doorgenomen aangepast aan 

de nieuwe statuten. De tekst zal worden voorgelegd op de RvB na de AV 
wanneer de Statuten zijn goedgekeurd. 

- De onderliggende reglementen worden begin maart besproken en zullen 
voortaan als bijlage bij het HR worden opgenomen. De voorzitters van de 
respectieve commissies kunnen die reglementen met facelift doornemen.  
 

4. Financieel  

 Balans 2016 en controle rekeningcommissarissen  
- De balans 2016 werd opgemaakt waaruit blijkt dat we in 2016 een verlies van € 

1.444 hebben geleden, maar de teruggave van subsidie aan Sport Vlaanderen 
van ca € 10.000 voor 2016 is hierin reeds verrekend. Bovendien is er nog een 
overschot van BTW-voorschotten van € 1.800.  

- Controle van de rekeningcommissarissen op 14 maart 

 begrotingscontrole 2017  
- de begrotingscontrole 2016 : de uitgaven voor het nieuwe secretariaat nog 

ingevuld: huur container, groot en klein materiaal voor lokalen boven en 
beneden, lamellen en werkuren. Sport Vlaanderen nam op haar rekening het 
materiaal en het plaatsen van de plafond, de 6 lichtbakken, de bekisting voor de 
lamellen, wegwerken van afvoerpijpen, het schilderen, deurpomp. De nieuwe 
locatie mag gezien worden.  

- nog te vroeg voor conclusie, nog geen volle 2 maanden.  
- post 85.1: subsidies Sport Vlaanderen eerste maal in haar geheel gestort.  

 

 openstaande facturen werden besproken.  
 

 Subsidies 2017 (brief Sport Vlaanderen 30/01) 



De Vlaamse Sportfederatie berichtte ons dat de subsidiëring voor 2017 voor 
- de basisopdrachten € 224.524 is of 7,21% meer dan de simulatie van de 

Vlaamse Sportfederatie (€ 209.428). Maar geen euforie, want de berekeningen 
zijn  gemaakt op 102% van de subsidies van 2015 en er is geen rekening 
gehouden met de decreet 2017 (75% - 25%). Dus we wachten de afrekening van 
2017 begin 2018 af.  

- Jeugdsport:  € 13.079 i.p.v. het gebudgetteerde bedrag van 16.000.  
 

5. Seizoen 2017-2018 

 Nieuw ledenbestand en schrappingen 
De vraag of we 1 of 2 periodes voor schrapping zouden aanbieden, werd overwogen.  
Na gesprek met de Vlaamse Badmintonliga, de ervaringen van het secretariaat en de 
visie van de meerderheid van de bestuurders, houden we het bij één periode (1 – 31 
mei) te houden. Dit zal worden geëvalueerd.  
 

 Crowdfunding  

- Indien onder de auspiciën van de VSF, moet dit uitgewerkt worden met akkoord 
van Danny die de keuze kan maken het op de RvB te brengen of niet. Indien het 
een initiatief is van spelers/ouders dan heeft VSF geen zeggenschap of inbreng 
(website, logo, …) 

- Commissie jeugd heeft beslist om een crowdfunding te starten voor de 
deelneming aan de Pioneer.  

- Er werd een flyer opgemaakt die via onze kanalen verdeeld zal worden.  
- Dit wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.  

 

 Initiator 
Rudy heeft met Sport Vlaanderen kunnen bedingen dat vanaf 6 betalende i.p.v. de 
vereiste 8 de cursus initiator kan doorgaan. Naar volgend jaar toe moet dit in alle 
provincies gepromoot worden. In 2018 zouden we graag een trainer B aanbieden. 
Hiervoor kan via de provincies reeds een oproep gedaan worden om aan voldoende 
inschrijvingen te geraken.  
 

6. Rapportering en verslagen van commissies 

 Commissie marketing vond niet plaats omdat ze werd gevraagd haar vergadering uit 
te stellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de werkgroep.  

 Verslag commissie sport (15/12) – Er is een akkoord met LFS over de reglementen 
rond de verdeling van winst/verliespunten, waardoor de beide rankings parallel 
kunnen lopen. Voor VSF werd een voorstel uitgewerkt in de vorm van een 
piramidestructuur. Op donderdag 16 maart wordt dit voorstel besproken .  

 Verslag commissie jeugd  (12/01) 
- In Karteria Diest waren er dit jaar wat problemen met de organisatie van de 

Dunlop (WIFI, niets was klaar, geen micro, de courts waren te glad,…). Naar 
volgend seizoen toe proberen ze dit op te lossen.   

- RTC Oost-Vlaanderen: dit werd behandeld door de commissie Topsport .  
- Jeugdsportkamp VSF:  Andere doelgroep dan de deelnemers aan het kamp in 

Herentals dat een privé-initiatief is. Voorstel om eventueel naar volgend seizoen 
toe een kamp te organiseren i.s.m. met verschillende gemotiveerde trainers . 
Op die manier kan het kamp aantrekkelijk gemaakt worden voor de jeugd. Er 
wordt gevraagd om dit idee en de begroting ervan uit werken door commissie 
jeugd. 

 Verslag commissie topsport (20/02):  
- Hugo geeft een verklaring van de positie van de nationale coach senioren die enkel 

vergoed wordt voor de begeleiding van het heren- en damesteam op het EK en de 
stagedag en de juniorselectiedag. De voorzitter verwijst ook naar de afspraak met 



Nederland bij de aanstelling als Belgische coach. Maar ondertussen is er enorm veel 
veranderd. Bijgevolg heeft VSF geen zeggenschap over andere taken van de Belgische 
nationale. Als juniorcoach heeft de BSF in 2016 Stefan Casteleyn aangesteld.  

- EK Senioren: als reserve werd er gekozen voor de kampioen -19 jaar, omdat er geen 
ploeg naar het EK-19 gaat. De geselecteerde spelers hebben gevraagd naar de 
afwezigheid van de Belgische kampioen. Hij geeft de voorkeur aan een viertal PSA 
tornooien in Zuid-Afrika.   

- RTC:  de werking van het RTC-programma in Oost-Vlaanderen werd besproken.  
- Budget topsport: dit zal gebruikt worden voor o.a. mental coach, voedingsspecialist, 

opwarmingsspecialist, workshops voor de coaches van de beloftevolle jongeren en 
internationale events. 

- Vraag van RTC-coach West-Vlaanderen: middelen voorzien voor internationale 
tornooien voor RTC-selectie. Men is van oordeel dat dit nog te vroeg is. Het doel is 
om een stage voor de 4 regio’s te organiseren eenmaal het programma overal goed 
loopt. Men waardeert de input van de RTC-coach. Wordt opgevolgd door de RTC-
werkgroep.  

 

7. Rapportering comités 

 Provincie West-Vlaanderen (12/12) – Geen opmerkingen. 

 Provincie Oost-Vlaanderen– Vraag om de datum van de vergadering op het verslag 
te vermelden.  

 Provincie Limburg/Vlaams-Brabant (17/01) 
- Deadline assimilatie buitenlandse spelers  
- Opstellen van spelers uit clubs van eredivisie die geen play-off spelen in 1e 

divisie. Niet eerlijk voor clubs uit 1e divisie die dit niet kunnen  
- Dames zonder voorwaarden laten deelnemen aan tornooien bij de heren 
- Deze punten worden eerst besproken door de commissie sport. 

 

8. BSF/ESF/WSF  

 Verslag Raad van Bestuur BSF (31/01)– Geen opmerkingen 

 ESF Master Open 2016 (bijlage ter info)  
- Nadat de VSF haar antwoord had geformuleerd op de ‘evaluatie’ van de 

Technisch Directeur van ESF  heeft de BSF die materie besproken en ons 
antwoord gesteund.  

- De voorzitter van ESF antwoordt nog die zelfde dag en verontschuldigt zich voor 
de energie die we daarin moeten steken en dat het behandeld zal worden op 3 
en 4 februari. De VP voor Masters schreef na de RvB van ESF dat hij ons een 
antwoord zou bezorgen, maar na 3 weken niets vernomen.  

 

9. Varia 

 

 AV 20 maart: Hugo doet een oproep om met zoveel mogelijk bestuurders aanwezig 
te zijn. De aanwezige bestuurders kunnen hun club vertegenwoordigen en een 
volmacht krijgen van een andere club.  Ten minste 2/3 van onze leden moeten 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn om de statuten te laten wijzigen.  

 

 T-shirts BK junioren: jammer dat er geen T-shirts waren op de BK junioren, hoewel er 
wel een budget voorzien was. Het budget bleek niet voldoende om voor alle spelers 
een T-shirt te voorzien. Eens polsen bij onze sponsors of zij ons hierin willen 
steunen. Indien niet, andere wegen bewandelen. 
 

 

 


