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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.121 deel 2 

Raad van Bestuur VlaS, ‘via Zoom’, dinsdag 27 oktober 2020, 19.30 tot 21.30 uur 

Aanwezig  

1. Van Alsenoy Guido, voorzitter 

2. Theunissen Jean, secretaris 

3. Lenaerts Jan  

4. Stevens Johan  

5. Vandewalle Daniël  

6. Uvyn Bram  

Secretariaatsmedewerkers: 

Comeyne Hein 

Dezeure Nicolas 

Viaene Jason 

Verontschuldigd:  

Huyghe Patrick 

Goedertier Marc 

Niet aanwezig: 

Hostyn Wilfried  

Vlaminckx Luc 

Gruwez Remi 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen.   

 

1. ILA 

Het is steeds de bedoeling geweest van ILA dat de clubsecretarissen ermee zouden werken.  

Zij kunnen dan de uitgebreide mogelijkheden van ILA benutten die VlaS hen biedt: 

1. Hun clubgegevens aanpassen zoals bestuur, accommodatie, website 

2. Hun club met de vaste leden verlengen voor het volgende jaar 

3. Gedurende het jaar nieuwe leden ingeven 

4. Adreswijzigingen doorvoeren 

5. Toevoegen van tel en e-mail 

6. Promotieacties doorgeven 

7. Probeersessies ingeven 

8. Ongevalsaangifte doen 

9. Bekijken van ledenstatistieken 

10. Bekijken van oud-leden (en die eventueel opnieuw lid maken) 

11. Ingeven Bij-lid 

12. Bekijken van contactgegevens ander clubs van dezelfde sport 

13. Ledenlijsten downloaden in Excel 

 

We zullen hiervoor online bijscholingen geven aan de clubsecretarissen die dit nodig hebben. 

Vraag aan alle bonden om hun CS-en deze mogelijkheden niet meer te ontzeggen (momenteel; 

BFSB, BKB en VKB, Vkb, VSJG, SMBF).  

 

Een apart reservatiesysteem (Corona) voor trainingen en andere activiteiten wordt niet meteen 

als nodig ervaren door de aanwezige bonden. 
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2. jeugd+ 

VlaS verdeelt toch een bedrag (maximum 10.000) onder de clubs die daadwerkelijk actieve 

inspanningen hebben gedaan, echter met een plafond per club.  

KNBBW zal wellicht terug zijn 3.000 euro voorzien voor jeugd+ 2021. 

 

3. Bestuur 

VlaS zal een voorstel opmaken hoe het nieuwe bestuursorgaan er kan uitzien en nieuwe 

statuten (conform de nieuwe wetgeving) voorbereiden. 

In AV november driejaarlijkse bestuursverkiezing vrijkomende mandaten zoals voorzien in 

maart. 

 

4. Lidmaatschapsbijdrage 

Guido stelt volgende aanpassing voor: toepassen van reeds eerder besliste indexering zoals 

voorzien vanaf werkingsjaar 2022 met afronding naar 8 euro en gelijkschakeling voor 

KNBBW met afspraak om een verdere verhoging te bespreken op de AV van maart 2021. Een 

akkoord werd gevonden om dit voorstel mee te nemen naar de AV. 

 

Iedereen is akkoord met de herverdeling van de voorziening OTS aan de voorzieningen jeugd 

(10) en digitaal (35) zoals in deel 1 RvB vermeld.  

 

5. Diversen 

• WK short mat Bowls 2022: bemiddeling VlaS bij SV om zaal een dag of enkele uren 

eerder ter beschikking te krijgen. 

• Bijscholing vzw-wet e.a. : drempel naar opleidingen voor de VlaS-clubs laag houden . 

Meer reclame maken voor Dynamoproject.  

• Enquête: oproep om oproep tot invullen naar alle gewone leden verder door te sturen. 

 

volgende vergaderingen: 

plaats datum uur soort 

Zoom dinsdag 24 november 2020 19.00 AV 

    

    
 

 


