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

26/04/2017

Plaats:

Aanvang:

20:15

Einde:

Voorzitter:

SL

Verslaggever:

Aanwezigen

L Nolf, T Coeckelberghs, C Lemeire,
MC Arquin, S Langer
R Persyn, JP Lahaye

Leuven
TC

Afwezigen
Verontschuldigd

B Vanvolsem, M Tossen
A De Greef, C Nelles

1. Mededelingen
•

A De Greef en C Nelles zijn ontslagnemend. Geen positieve evolutie dat de voorzitters langs
beide zijden er uit stappen. Langs Vlaamse kant is er geen voorzitter momenteel dus we kunnen
nog niemand vooruit schuiven. Te bekijken op de volgende vergadering. S Langer is vice
voorzitter, en dus waarnemend voorzitter als vorzitter van de Duitstalige liga.

•

Kunnen we financieel jaar verlengen zodat dit samen loopt met het sportief jaar? Van 1 juli tot en
met 30 juni. Iedereen is voorstander om dit in orde te brengen.

•

OSWV heeft nog geen factuur gestuurd voor de FIS bijdrage (731€).

•

FIS Leader Seminar: FIS heeft gevraagd of wij het Leader Seminar willen organiseren in
augustus. Willen België naar voor schuiven als land dat met weinig middelen toch geëvolueerd is
van goed naar excellent (Seppe, Dries, Armand). Het thema is ook “from good to excellence”. Wij
betalen enkel het diner van 1 avond. De rest is op kosten van de FIS. Raymond is terecht
verontwaardigd dat er hier al beslissingen zijn genomen zonder medeweten van de bestuurders.
Tom legt de werkwijze uit en verontschuldigt zich voor de laattijdige communicatie. Seminarie gaat
door van 23 tot 25 augustus. Iedereen van de RvB is uitgenodigd. We kunnen nog een aanvraag
doen voor financiële steun vanwege Stad Brussel, BOIC, enz…

2. Goedkeuring verslag 17/01/2017
Christophe vraagt om de passage over de verdeling van de FIS subsidies eruit te halen. Dit is niet zo
gezegd geweest.
Tom haalt dit er uit.
Er is een discussie rond de verdeelsleutel. Christophe en JP vinden dat de verdeling van de FIS moet
doorgetrokken worden en dat de inkomsten van deelname WK’s enkel naar ski en langlauf moeten
gaan. Tom vindt dat de discriminerende houding van de FIS voor wat WK’s betreft niet mag
doorgetrokken worden naar onze werking. De penningmeester van de FIS heeft immers altijd
aangegeven dat hun verdeelsleutel los staat van de verdeling naar de Nationale federaties. Zij zijn
daar volledig vrij in en kunnen dit afstemmen op hun werking. Bovendien waren Seppe en Sebbe de
nummers 1 en 4 op het laatste WK. Prestaties die wel een financiële return verdienen. Raymond vindt
het terecht dat snowboard een gedeelte krijgt als steun aan andere disciplines.
Er wordt gestemd over het huidige voorstel:
•

6 stemmen voor, 1 stem tegen
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3. Goedkeuring Commissieverslagen
Freestyle
Geen verslag.
Ski alpin
Geen.
BK: Er was discussie omtrent medailleverdeling op het BK. De voorschriften waren tijdens het seizoen
veranderd en werden toegepast zoals eerder werd beslist op de voorgaande koerscommissie.
BEAST: Peter, Annabelle en Bernard leggen hun mandaat binnen de werkgroep topsport neer. Als er
een Nationale werking moet in stand gehouden blijven worden, moeten er dringend opvolgers
aangesteld worden. Raymond stelt voor om een nieuwe topsportwerkgroep op te richten met drie
mensen die eveneens lid zijn van de NAKC.
Wie gaat het werk van Peter/Annabelle over nemen? Kan er nationaal budget NAKC vrij gemaakt
worden voor opvolging? Als dat niet kan dan komen we op korte termijn in de problemen.
Nordic
Nieuwe samenstelling vd commissie.
Groep topsport: Annabelle neemt ontslag op 1 sept en Polmans stopt. Samenstelling voor volgend
seizoen moet opnieuw bekeken worden.
Verslag goedgekeurd.
Snowboard
Verslag goedgekeurd.
Varia
BK skicross was goed. Weinig deelnemers in BA en SS.
Er is een Duitse buckleskiër die voor België wil uitkomen, maar er lijkt geen link te zijn. Wij hebben ook
geen structuur of werking in buckle skiën dus de meerwaarde is er niet.
4. Financiële situatie
Lode heeft financiële verslagen gestuurd voor ski en langlauf met stand van zake.
Een Excel zoals Leo maakte is er niet, maar misschien kunnen uittreksels uit de boekhouding gebruikt
worden.
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5. Divers:
•

AV BOIC: Lode en Tom gaan op 2 juni.

•

OS: in ski 3 meisjes en 4 jongens. Als er id 7 plaatsen zijn zou dit geen problemen mogen
opleveren.
Wat op vlak van begeleiding? Entraineur BeGold / Coupe du Monde (Burtin) + één van de
Nationale Trainers (Bart of Eric).
BOIC gaat niet veel initiatief nemen ifv promo voor de Spelen. Hier liggen opportuniteiten maar
ook veel werk…
Alle communicatie ivm topsport ski en OS gaat naar R Persyn als voorzitter NAKC.

•

Budget ski 2016-2017: R Persyn heeft een budget voor het seizoen, wil graag weten waar we
momenteel staan? Kan uit het grootboek gehaald worden (vroeger via excell). Vragen aan
Delphine. Lode kan dit doen voor het BK.

•

Website KBSF? Waar staan we vraagt JP? An Van Rie houdt zich hiermee bezig.

•

R Persyn: nalv WK Ski zijn er een aantal gesprekken met deelnemers gepland. Wie gaat daar
aanwezig zijn? Eerste meeting is met Decroix.

Datum – Plaats – Aanvang volgende vergadering
RvB 26 juni -20u, Barchon
(R Persyn is geëxcuseerd, zaal boeken)
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