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Raad van Bestuur – Bestuursorgaan Vlas, in Brugge én via Zoom, dinsdag 12 oktober 2021,
19u tot 20.40 uur
Aanwezig:
Te Brugge:
1) Goedertier Marc (bestuurslid Sportiv, op uitnodiging van de voorzitter)
2) Uvyn Bram
3) Van Alsenoy Guido (voorzitter)
secretariaatsmedewerkers:
• Dezeure Nicolas (directeur)
• Viaene Jason (administrator)
• Comeyne Hein (coördinator)

1)
2)
3)
4)
5)

Online via Zoom:
Helderweirt Christoph (bestuurslid BKB, op uitnodiging van de voorzitter)
Hostyn Wilfried
Huyghe Patrick
Lenaerts Jan (ondervoorzitter)
Theunissen Jean (secretaris)

Verontschuldigd:
• De Vroede Erik
• Gruwez Remi (Penningmeester)
• Stevens Johan
• Vandewalle Daniel
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en bedankt het secretariaat, onder meer voor de
promotionele inspanningen op het Tocati-festival in Verona en het draaiende houden van de
organisatie onder de Corona-omstandigheden.

Bestuursorgaan VLAS
Agenda:
1. Stavaza
• Overzicht (Nicolas)
a. Financieel & overheid
b. Marketing en Communicatie
c. Commercieel
d. Varia
• Rebranding evaluatie (Nicolas)
• Ledenaantallen (Jason)
Globaal 7% minder dan 2020
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•

Jeugd+ (Hein)
a. 6 clubs geen gesprek na herhaaldelijk aandringen (van de 34 ingeschreven)
b. Resultaten op vandaag
• Jeugd+ clubs gaan vooruit op ledenaantallen
• Vooral clubs die al meer dan 5 jeugdleden hadden.
• Webinar: o.a. interessante voorbeelden van wat je kan doen met
extra geld voor jeugdwerking
• Hein vraagt dringend opmerkingen en suggesties voor eventuele
bijsturing van de aanpak.
• Tocati (Jason)
Jason licht de aanwezigheid toe van Vlas en KNBBW te Verona. Drie dagen
kennismaking staande wip via Festivalwip (zeer veel bijval) + bijwonen congres. Budget
voorzien door Ministerie van Cultuur. Zeer succesvolle ervaring.
• Volkssportanimaties (Jason)
Dit jaar 55 offertes gemaakt, 35 animaties verzorgd op 14 evenementen.
• Financiën (Nicolas)
Kosten dit jaar zeer bewust beperkt gehouden omwille van lagere
inkomsten door Corona. Resultaat blijft hierdoor voorlopig (3 kwartalen)
goed in lijn met de begroting, mits inachtneming van de voorzieningen.
2. Wijziging statuten (Nicolas)
i. Wat ik nu toon is enkel een voorstel op basis van de doelstellingen, graag
input en opmerkingen
ii. Doel:
• Representativiteit AV vergroten
• Snel, deskundig en daadkrachtiger bestuursorgaan
• Update volgens nieuwe wetgeving -WVV
• Structuur en beslissingsbevoegdheden
iii. AV
• Nationale/Vlaamse bonden 2
• Verbonden 1
• Sporten 1
• 16 + 5 + 12 = 33
iv. Bestuursorgaan
• Verdeling op basis van ledenaantallen AV behouden of net niet ?
• Dus… 3 (zetels voor de bonden) +2 (zetels voor experten) +1 (zetel
voor verbonden + sporten) = 6 of 4 +2 = 6 ?
• Dagelijks bestuur: directeur + voorzitter (+1BL per expertise)
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• Experten zijn bestuursleden (verkozen) of adviseurs zonder
stemrecht ?
• Beslissingsmatrix (handtekenbevoegdheid)
3. Intern reglement sportschutterslicentie: de nieuwe versie met aanpassing kostprijs
volwaardige licentie wordt goedgekeurd. De nieuwe tekst wordt doorgestuurd naar Sport
Vlaanderen.
4. AV voorbereiden (Guido)
• AV en RVB 2.0 (voorbereidende bespreking statuten)
• Ontslagnemende bestuursleden notuleren, met juiste RVB en publiceren
• Oproep voor nieuwe kandidaten nieuwe AV (vrouwen, jongeren)
5. Actiepunten 2022 (Guido):
Samenwerkingen, Sponsorwerving, CRM (optimaliseren klantenrelaties), digitale
communicatie blijven professionaliseren via SEO (zoekresultaten verbeteren) & SEA
(adverteren via zoekmachine), ILA: uitbreiden mogelijkheden via smartphone, cursus
initiator wipschieten, G&E sporten, Ledenwerving, Beleidsfocus-initiatieven, nieuwe
animatie en opslagplaats midden-Vlaanderen.
6. Varia
•
•
•

Gelieve Vlas maximaal te informeren over WK, EK, Vlas-kampioenschappen,
wedstrijdkalenders, …
Gelieve elkaars communicatie te delen, dit versterkt iedereens
communicatie en promotie.
Vergeet niet dat we van alle bonden hun jaarverslag verwachten om toe te
voegen aan jaarverslag voor Sport Vlaanderen

Bestuursorgaan SPORTIV:
De meeste punten van Sportiv zijn meegenomen tijdens de bestuursvergadering Vlas zoals
ledenaantallen, statuten en financiën.

Slot:
•
•

De voorzitter
Email-adressen leden in ILA steken voor vlottere communicatie van zowel club,
bond als Vlas. (digitalisering = centraal element in Beleidsplan op vraag van de
bonden zelf)
Roept alle bonden nogmaals dringend op om alle activiteiten van Vlas mee bekend te
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•
•

maken en te verspreiden aan onze gezamenlijke leden. Communicatie is nooit zo
makkelijk geweest en zéér belangrijk maar het gebeurt al te vaak dat de leden van
bepaalde mogelijkheden of activiteiten niet of nauwelijks op de hoogte zijn. cfr.
jeugd+, verlengingen, nieuwsbrief…
Roept op om verslagen van de AV van de bonden telkens door te sturen naar Vlas cfr.
art. 15 Huishoudelijk Reglement Vlas.
Roept blijvend op de besturen in bond en club regelmatig te herbekijken met
verjonging en diversifiëring in het achterhoofd.

volgende vergaderingen:
plaats

datum
maandag 31 januari 2022
dinsdag 15 februari 2022
dinsdag 15 maart 2022
dinsdag 4 oktober 2022
dinsdag 22 november 2022

soort

onderwerp

werkverg.

rekeningnazicht

RvB

rekening-jaarverslag 2021

AV
RvB
AV

begroting-actieplan 2023

