VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 1 augustus 2017
A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN
Aanwezig: Kristin CRAMERS, Rik LAMONT, Peter SCHEURWEGEN, Erik SWENNEN, Johan VANDENBROEK
Verontschuldigd: Kathleen KETS, Frederiek TROUBLEYN
Aanwezige staf: Olivier ANTONIS

B. GOEDKEURING VERSLAGEN
De verslagen van de vergaderingen van 20/6/2017, 4/7/2017en 18/7/2017 worden
goedgekeurd, en de beslissingen genomen tijdens de vergaderingen van 4/7/2017 en
18/7/2017 worden bekrachtigd.

C. SPONSORING
Erik Swennen heeft met Paul Corteyn overlegd over de trainingspakken, en de mogelijke
sponsoring in dat verband. De keuze van de nieuwe kledij wordt door Paul Corteyn verder
opgevolgd binnen het FSC, waarbij erop gelet wordt dat de kledij qua uitzicht in dezelfde lijn ligt
als de bestaande, zodat de leden van de Belgische delegaties zo veel mogelijk dezelfde training
kunnen dragen.
Voor een sponsor wordt gevraagd of diens logo op de officiële briefwisseling kan. Op eventgerelateerde communicatie kan dat zeker. Er moeten in de overeenkomst nog enkele andere
punten en komma's juist gezet worden. Aan de clubs die tornooien organiseren zal gevraagd
worden om banners op te hangen. Het komende seizoen zal dit niet opgelegd worden, enkel
verzocht. Voor het seizoen 2018–2019 moet bekeken worden of het aanbrengen van banners
een verplichting moet worden. De insteek is daarbij dat eventuele contracten van organiserende
clubs voorrang hebben, zodat de clubs de wind niet uit de zeilen genomen wordt. Er wordt aan
Olivier Antonis gevraagd na te gaan hoe dat bij andere federaties gebeurt en/of de VSF/Dynamo
adviezen ter zake heeft. Olivier vraagt het logo op bij Paul om het op de site te plaatsen.
Er wordt aan de clubs uitdrukkelijk vermeld wie onze sponsors zijn, en welke dienstverlening zij
kunnen bieden. Op de komende algemene vergadering zullen de sponsors eveneens opnieuw
vermeld worden. Peter Scheurwegen spreekt Ivo Janssen aan op 1 september om te kijken hoe
de dienstverlening materiaalherstelling en dergelijke voorzien kan worden.

D. VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING
De staf werkt het jaaractieplan en begroting 2018 af eind augustus. Brecht Stevens is het
verantwoordelijke staflid wat betreft de basiswerking, Paul Corteyn wat betreft topsport.
De begroting topsport wordt overlopen. Er wordt aan Paul Corteyn gevraagd om nog de nodige
correcties aan te brengen, en de begroting Be Gold in lijn te brengen met wat we mogen
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verwachten, er daarbij rekening mee houdend dat ongeveer de helft van dat budget voor
omkadering is voorzien.
We hebben van Sport Vlaanderen de afrekening saldi 2016 ontvangen. We zullen ongeveer 5000
euro opbrengst kunnen boeken in 2017.

E. INFOFOLDER
Een scan van de oude folder wordt door Olivier Antonis naar Johan Vandenbroek gestuurd. De
doelstelling van de folder wordt besproken. Het is een infofolder voor een breed publiek. De
folder zal een overzicht bevatten van de clubs met een landkaart. De weblinks van de clubs
worden alleszins vermeld. Olivier Antonis zal aan de initiatoren vragen wat de oplage van de
druk moet zijn. Aan de clubs wordt een bewerkbare PDF versie van de folder gestuurd waarin ze
zelf een vak kunnen invullen met info eigen aan de club, die ze vervolgens zelf kunnen
afdrukken.

F. DATA/ACTIVITEITEN
Het overleg tussen VSB en FFCEB is nog niet gepland.
Op 30/8/2017 van 17u00 tot 19u00 is een overleg gepland over de parallelstroom topsport.
Op 30/8/2017 om 14u00 is er overleg met Paul Corteyn, Erik Swennen, Peter Scheurwegen en
Kathleen Kets over de convenanten TSS, parallelstroom en uitstroom.
Het sportspecifieke deel van de cursus Trainer A gaat eerstdaags van start.

Volgende Raad van Bestuur:
15 augustus 2017 (Skype)
5 september 2017 (Gent)
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