Koninklijke Belgische Ski Federatie vzw
Verslag Raad van Bestuur
RvB
Datum:

03/10/2016

Plaats:

Aanvang:

20h

Einde:

Voorzitter:

Verslaggever:

Barchon
TC

L Nolf, T Coeckelberghs, A Degreef, C Lemeire
M Tossens, S Langer
C Nelles, MC Arquin, R Persyn

Aanwezigen
Afwezigen
Verontschuldigd

JP Lahaye, B Vanvolsem

1. Mededelingen
•

Aanvraag Nordique Walking om geïntegreerd te worden in FFBS. Gaat om erkenning van leraars
door FFBS. Volgens statuten FFBS moet er in dat geval een goedkeuring zijn van FRBS. In de
statuten FRBS staat eveneens dat zij zich moeten richten op glijsporten. Gaat ongeveer over
1.000 leden.
o

Er zijn vandaag onvoldoende elementen om hierin een beslissing te nemen. De FRBS
neemt geen duidelijke standpunt in of zij hier voorstander van zijn of niet.

o

Nordique walking is geen FIS discipline.

o

Een eventuele integratie in FFBS kan/mag geen impact hebben op de verhoudingen
binnen de FRBS op vlak van ledenaantallen, verdeling financiële middelen, …

•

Aanvraag Biatlon FFBS
Biatlon vraagt om geïntegreerd te worden in FFBS, niet in FRBS. FFBS heeft aangegeven dat dit
niet kan. De voorwaarde om geïntegreerd te worden binnen de FRBS is dat er een gedeelte van
de IBU subsidies ook naar de algemene werking van de FRBS zou gaan.

2. Goedkeuring verslag 21/06/2016
De passage uit het verslag van de AV over de leden van OSWV moet ook geïntegreerd worden in het
verslag van de RvB zodat we dit korter opvolgen.

3. Goedkeuring Commissieverslagen
Freestyle
Update Lode.
Ski alpin
Verslag zal worden nagestuurd.
De belangrijkste punten worden mondeling overlopen.
Nordique
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Belangrijkste zijn de criteria voor de OS. Enige regelgeving vanuit de commissie zijn de punten.
Diegene met de beste punten mag gaan.
Snowboard
Belangrijkste punten worden overlopen

4. Financiële situatie
Lode geeft overzicht van oude berekeningen FIS die wordt meegestuurd met verslag.
Ongeveer 20% van de inkomsten FIS gaat naar algemene werking KBSF.
Alain: moeten we in de toekomst de steun aan de liga’s niet wijzigen en een sterke nationale werking
genereren?
Er zijn positieve reacties op het voorstel, maar er is meer bedenktijd nodig vooraleer we hierin een
beslissing kunnen nemen.
5. Divers:
•

Status procedure 2018
Cfr verslagen commissies

•

EYOF voorbereiding Erzurum

•

R Persyn: respect voor materiaal (voertuigen) moet absoluut beter. Voertuig waarmee Karen
is weggeweest was in verschrikkelijk slechte staat.

•

S Langer: pikt in op discussie van AV. Er zijn 106 mensen met licentie binnen OSWV.
Adressen ed zijn bezorgd aan Tom. De OSWV is niet van plan om financiële steun terug te
betalen aan de KBSF van de voorbije jaren omdat er geen duidelijke criteria zijn bepaald (wat
is een lid? Een licentie? Een verzekering?).
Er is discussie over hoeveel OSWV moet terugbetalen en voor welke jaren. Alain stelt enkel
vorig jaar voor. Iedereen is akkoord. De verdeelsleutel zal herberekend worden.

•

Verslagen FIS Cancun & Zurich

•

M Tossens: clubs zouden toch moeten weten dat wanneer ze deel nemen aan een wedstrijd
er anti doping controle mogelijk is. Zeker ouders zouden dit moeten weten.

Datum – Plaats – Aanvang volgende vergadering
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