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Datum:

17/01/2017

Plaats:

Eupen

Aanvang:

20:10

Einde:

22:45

Voorzitter:

ADG

Verslaggever:

TC

Aanwezigen

L Nolf, T Coeckelberghs, A De Greef,
M Tossens, S Langer, JP Lahaye,
C Nelles, R Persyn

Afwezigen
Verontschuldigd

MC Arquin, B Vanvolsem, C Lemeire

1. Mededelingen
•

geen

2. Goedkeuring verslag 03/10/2016
p1: Charles voegt toe dat de nordic walking niet opgenomen werd binnen de FFBS. Er zijn
gesprekken met Biathlon Belgium, maar van integratie is (nog) geen sprake.
Goedgekeurd.
3. Goedkeuring Commissieverslagen
Freestyle
Lode: Xander Vercammen heeft twee keer op een paar honderdsten de poule fase gemist. De enige
kandidaat voor het WK, Patrick Vandevelde heeft nog geen prestaties geskied. Hij neemt deel aan de
universiades.
Ski alpin 29/08 & 19/12
Verslagen Ski mogen in het Frans direct aan Tom worden gezonden. Een vertaling in het Nederlands
lijkt niet noodzakelijk en tijdrovend.
Lode vraagt verduidelijking bij BK: er wordt duidelijk gemaakt dat wanneer een junior op het BK wint
bij de senioren, die junior ook op het seniorenpodium komt te staan.
Tom benadrukt dat hij het bijzonder jammer vindt dat Christophe Lemeire niet akkoord zou gaan met
de verdeelsleutel FIS, waarin deelnames aan WK’s ook mee zouden tellen voor snowboard omdat de
skiwerking zo geld ‘verliest’ aan snowboard. Die stelling getuigt van weinig respect voor de
inspanningen in snowboard in het verleden en de resultaten van de atleten momenteel die op de
laatste 5 World Cups 6 top 8 resultaten hebben behaald. Jammer dat nota bene een bestuurder van
SVl. hier zo over denkt.
Goedgekeurd.
Nordic 07/11 & 10/01/17
JP Lahaye bevestigt zijn ontslag als commissielid.
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Er is onduidelijkheid omtrent de positie van Bruno. Afgelopen weekend zijn er naar aanleiding van het
BK een aantal zaken mis gelopen (inkorting parcours, parcours onvoldoende geprepareerd,
onduidelijke afspraken, enz…). Bruno heeft nadien een mail gestuurd waarin staat dat hij zich uit alle
instanties zou terug trekken. Het is niet duidelijk of deze beslissing definitief is. Niemand twijfelt
immers aan zijn gedrevenheid en goede intenties.
Na discussie blijkt dat er in de CNCSN er te weinig eensgezindheid is. Er is geen duidelijke lijn waar
iedereen achter staat. De situatie is niet meer onder controle.
Er is nog weinig vertrouwen in de werking van de commissie. De commissie is ook te groot om naar
behoren te functioneren. Er zijn te weinig afspraken, te weinig regels, te weinig structuur.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de werking op volgende wijze te herlanceren:
•

De huidige werking en samenstelling van de nationale commissie wordt opgedoekt

•

Elke federatie die een werking heeft in langlauf kan max 3 vertegenwoordigers afvaardigen

•

De federaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de mensen die ze sturen

•

De commissie wordt bijgestaan door een werkgroep topsport die bestaat uit drie personen: een
personeelslid (A Arquin), iemand van de RvB KBSF (S Langer) en een expert (A Polmans).
De wijze van functioneren moet gelijkaardig verlopen als bij het skiën: de werkgroep topsport
bestaat uit onafhankelijke personen die voorstellen formuleren aan de commissie. Bij ski worden
die quasi altijd gevolgd en is er nauwelijks stemming noodzakelijk.

Er moet een officiële melding komen vanuit de KBSF (Pascal & Stephan) van de herziening van de
commissie naar aanleiding van het BK en de nationale selectie. Deadline 31/01.
Selecties WK Ski Nordic
An Van Rie heeft momenteel nog geen licentie en heeft nog aan geen FIS wedstrijd deel genomen. Er
was bovendien beslist dat er geen nationale ploeg dames zou zijn omdat niemand het niveau haalt.
De beslissing om Van Rie te selecteren voor het WK wordt herroepen door de RvB KBSF (unaniem).
Tom informeert S Langer en P Parmentier van de beslissing van de RvB omtrent de selectie voor het
WK.
Opm.: er wordt gevraagd om een rekening te voorzien waarop een voorschot kan voorzien worden
voor de onkosten van de atleten.
Gezien de huidige werking en gezien het feit dat het gaat om volwassen mensen die eigen
kaarten/rekeningen hebben wordt er momenteel geen toestemming gegeven om een aparte rekening
te openen.
Snowboard 29/11
Tom geeft overzicht over stand van zaken.
Varia
Armand Marchant: Charles geeft een update over de situatie van Armand en de vooruitzichten. De
operatie is goed verlopen. Eerste oefeningen ten vroegste binnen een maand.
Koninklijke Belgische Ski Federatie
Boomgaardstraat 22/27, 2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 286 07 85 – Mail: info@ski.be – Web: www.ski.be

2

Koninklijke Belgische Ski Federatie vzw
Verslag Raad van Bestuur
RvB

4. Financiële situatie
Voorstel nieuwe verdeling FIS subsidies. Lode geeft toelichting bij de uitwerking ervan.
Iedereen gaat akkoord met de principes.
Er worden vragen gesteld bij het niveau van de deelnemers aan de WK’s over de disciplines heen?
Extra deelnemers betekent immers extra inkomsten voor de commissie. Dat zou een reden kunnen
zijn om ook minder sterke atleten naar een WK te sturen, wat niet de bedoeling kan zijn. Er zijn geen
bijkomende regels nodig indien het vertrouwen in de werking van de CNCSN kan worden hersteld. In
het voorstel voor de nieuwe CNCSN moet dit kunnen opgevangen worden.
Wijziging: in plaats van een percentage te plakken op het budget wordt en vast bedrag voorzien. Op
basis van de berekeningen, wordt dit voorlopig op 12,5K€ vastgelegd.
Tom stuurt de laatste versie van de verdeling door met het verslag. Nieuwe verdeelsleutel gaat in
vanaf seizoen 2017-2018.
JP heeft bedenking bij de vermelding ‘verzekering/licentie’. Zou “licentie federatie” moeten zijn.
5. Divers:
•

Status procedure 2018: voorlopig geen nieuwe ontwikkelingen.

•

Status EYOF Erzurum: M Tossens heeft meeting gehad bij BOIC over EYOF. Ze was niet op de
hoogte van de beslissingen ivm ski en vraagt om haar in de toekomst beter op de hoogte te
houden. Zelfde geldt voor de voorzitter van de NAKC (R Persyn).

•

Rekening “Langlauf” – is reeds besproken

•

S Langer: id toekomst zou RvB in december beter uitkomen dan januari

•

Verslagen congres: Charles was tevreden dat er duidelijke verslagen waren. Hoopt dat dit in de
toekomst verder opgevolgd wordt.

Datum – Plaats – Aanvang volgende vergadering
26 april 2017, 20:00 – Waaiberg, Teruursevest 60, Leuven
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