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Vlaamse Traditionele Sporten vzw 

Polderstraat 76 A bus 2   -   8310  Brugge 

tel (050) 35.84.62 

reknr. BE62 7343 3238 5461 

ond.nr. 0435/798/234   

info@vlas.be   /    www.vlas.be  

 

 

   

          nr.122 

Raad van Bestuur VlaS, via Zoom, dinsdag 16 februari 2021, 19.30 tot 21.30 uur 

Aanwezig:  

 

1. Gruwez Remi (Penningmeester) 

2. Hostyn Wilfried 

3. Huyghe Patrick 

4. Lenaerts Jan (Ondervoorzitter) 

5. Stevens Johan 

6. Theunissen Jean (Secretaris) 

7. Uvyn Bram 

8. Van Alsenoy Guido (Voorzitter) 

9. Vandewalle Daniël 

 

Secretariaatsmedewerkers: 

Comeyne Hein (cöordinator) 

Dezeure Nicolas (directeur) 

Van De Kerckhof Brent (stagiair) 

Viaene Jason (administrator) 

 

Verontschuldigd:  

De Vroede Erik 

 

Op uitnodiging van de voorzitter 

10. Vlaminckx Luc (rekeningtoezicht) 

11. Goedertier Marc (Sportiv) 

 

 

De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen en bedankt het secretariaat.   

❏ Roept alle bonden nogmaals dringend op om alle activiteiten van VlaS mee bekend te 

maken en te verspreiden aan onze gezamenlijke leden. Communicatie is een prioriteit.  

❏ Roept op om verslagen van de AV van de bonden telkens door te sturen naar VlaS cfr. 

art. 15 Huishoudelijk Reglement VlaS. 

 

Agenda:  
Inleiding:   presentatie ‘stand van zaken’ door directeur - Dossiers en verwezenlijkingen 

2021 voor VlaS en Sportiv 

 

 

1. jaarverslag 2020 financieel  

Hein licht nieuwe boekhoudkundige werking toe rond o.a. voorzieningen en bestemde 

fondsen. Er heeft niemand vragen bij het financiële jaarverslag. 

 

2. statuten 

Er wordt samen met VSDC gewerkt om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving 

alsook een efficiëntere vorm van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering. Directeur 
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roept op om na te denken of er mensen zijn in ieders netwerk (boekhouder, jurist, manager, 

…) die zich willen engageren om hun expertise aan de raad van bestuur toe te voegen. 

Beperkt engagement is maar nodig (+/- 8u/jaar) en kan, zoals nu, ook perfect digitaal. 

 

Guido vult aan dat het de bedoeling is om naar een kleinere maar efficiëntere werkgroep-

RvB en grotere AV met betere vertegenwoordiging voor alle sporten te gaan. Roept op dat 

de bonden zich engageren bij het opstellen van de nieuwe statuten en het huishoudelijk 

reglement. 

 

3.         tariefaanpassingen 

-          Lidgeld naar 8 euro gaat in vanaf seizoen ’21-’22, kalenderjaar 2022. Werd reeds 

eerder beslist. Voorzitter wil het overleg om het lidgeld verder te verhogen in de 

volgende jaren en zo op een concurrentieel niveau te brengen voorlopig uitstellen naar 

het najaar wegens de huidige Corona crisis.  

 

-          sportschutterslicentie  

Hein licht het voorstel toe om de SSL-bijdragen te verhogen naar 10 euro voor een 

voorlopige licentie, 15 euro voor een duplicaat en 50 euro voor een volwaardige licentie. 

Alternatief voorstel om vanaf 2022 ongeveer gelijk te schakelen met Fros en VSK (40 

euro voor een volwaardige licentie) en indien zij in de komende jaren tariefverhogingen 

toepassen, dat we deze dan volgen. Verder overleg met alle interne partijen wordt 

opgezet om voorstellen door te praten en verder definitief uit te werken. Beslissing op 

eerstvolgende AV. 

 

4.         diversen: 

-          Tafisa 

Nicolas geeft nieuwe datum Tafisa Games mee alsook dat het nu betalend zou zijn ipv 

gratis. Nog geen antwoord hierover vanwege Tafisa-organisatie. De Games zouden 

doorgaan in juni 2021, echter grote kans op annulatie gezien de Corona-toestand in 

Portugal. Bram zit op dezelfde lijn, ook interesse bij KNBBW is gedaald. 

-          Bevestigen rechtsgeldige e-mailadressen: 

Voorzitter roept op om zoveel mogelijk (correcte) e-mailadressen in ILA in te geven 

zodat we onze leden nog beter kunnen bereiken. Communicatie is van alsmaar groter en 

groter belang, zeker in deze tijden. Alsook om de e-mailadressen van de leden Raad van 

Bestuur te bevestigen dat dit de officiële e-mailadressen zijn waar ze op gecontacteerd 

mogen worden met officiële communicatie. (=gebeurd). 

-          Herinnering: updaten Bondsbesturen in ILA.  

-          CREAT uitstap 

Nicolas geeft uitleg rond de problematiek van aankoopcentrale CREAT. Beslissing: RvB 

is akkoord om op 1 december 2021 uit CREAT te stappen.  

 

-          Logo’s en Website: stavaza Hannibal / Ntriga 

Nicolas geeft uitleg hoe we via aanbestedingsronde uiteindelijk bij Hannibal en Ntriga 

terechtgekomen zijn. Hij stelt de eerste ontwerpen van het nieuwe logo voor. Nicolas 

neemt alle opmerkingen van de bestuursleden mee naar de volgende ontwerp-ronde. 

 

-          Ledenenquête overzichtspresentatie 

Jason geeft korte presentatie over de opvallendste resultaten, er komen geen vragen van de 

bestuursleden. De presentatie wordt doorgemaild samen met het verslag. De 

enquêteresultaten worden ook nog eens opgenomen in Trend. 

 

Sportiv: 
De meeste punten van Sportiv zijn meegenomen tijdens de RvB van VlaS. Zoals  

● de afkeuring van het participatie dossier.  

● de oproep om AV-verslag bonden door te sturen 
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● betere doorstroming info van Vlas via bonden naar clubs 

● record aantal inschrijvingen jeugd+ (ook Sportiv-clubs) 

● aanpassing lidgeld 

 

Varia: 
Activiteitenkalender op Sportiv.be: het secretariaat stuurt vanaf nu twee keer per jaar een 

vragenlijst sturen naar alle bonden om de kalender up to date te houden. 

 

 

volgende vergaderingen: 

plaats datum uur soort 

    

    
 

 

 

 


