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1 Topsport 
 Stand van zaken 

 
Op vrijdag 10/12 waren er twee belangrijke zaken: 

1)  het contract van Ben Adriaensen is verlengd met 1 jaar. 

2)  Sofie heeft mij telefonisch laten weten dat de volledige TF achter het topsportproject van 

BSV staat. 

Dit houdt in dat er een goedkeuring is van de werkingsmiddelen op verschillende niveaus – 

aanwerving van Headcoach 1VTE  en een verlenging van contract TDT. 

Dossier training centrum Herentals 

 Navraag bij atleten; lijst van tekorten en noodzakelijkheden 

 Opmaak van dossier (zie bijlage) 

 Aan Sport Vlaanderen overgemaakt  

DOEL: nog in december een groen licht krijgen voor de aanpassing van de ruimte (2 delen) zoals 

voorzien in het plan. Op die wijze moet het centrum een multifunctionele ruimte zijn voor: 

1/ optimale training, 

2/ efficiënte evaluatie en bijsturing/ meetings en 

3/ recovery – rust. 

Multidisciplinaire stage Vittel/Frankrijk (talentvolle jongeren) en Belek (Turkije) elites 

Voor beide stages werd een survey uitgeschreven, die door iedereen correct en snel werd 

beantwoord. Deze survey is aan het BOIC / sport Vlaanderen bezorgd, zodat zij eventuele 

opmerkingen kunnen opnemen in de volgende editie. 

In het algemeen waren alle atleten zeer positief over de stages. Voor Belek was iedereen het wel 

eens dat in de toekomst ook een coach aanwezig moet zijn. De atleten waren ook enthousiast over 

de fysieke trainingen van Maarten. Dit zal verder lopen in 2022, wanneer de HC aan boord is… 

De resultaten van de survey kunnen gevraagd worden, indien interesse. 

Officiële meeting Defensie – Neder over heembeek – 10/12/2021 

De presentatie voor deze meeting werd tijdig aan Defensie bezorgd 

Moeilijke meeting omdat Ben niet aan de doelstellingen heeft voldaan! TOCH gaan we 100% voor 

een verlenging van zijn contract.  
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 Positief resultaat: verlenging van contract met 1 jaar. 

Meeting 3D (Vadim-Lieve-Dorien) 

Vorige RvB gesteld dat dit zou opgevolgd worden zodat een oplossing voor de situatie (20 versus 24) 

wordt gevonden… 

Opvolging aanwerving JVR als hoofdcoach 

Bezoek bij Jacqueline ter bespreking van de aanwerving (voorwaarden) én bespreking van de carrière 

planning/ontwikkelingslijn. 

Opmaak van kwartaal trainingsprogramma 

Dit programma werd in overleg met JVR opgesteld. Het is een uitgebreide versie waaraan nog moet 

gesleuteld worden. Tijdig aan Sport Vlaanderen Herentals bezorgd: DRINGEND een meeting 

organiseren ter bespreking van de finaliteit. 

Opmaak van dossier sportwetenschappelijke en innovatieve steun vanuit Sport Vlaanderen (zie 

bijlage). 

WA- informatie vergadering over Olympic Solidarity projects (30/11/2021) 

Digitale meeting waarbij de projecten werden toegelicht. Op basis van deze projecten, gaan we 2 

voorstellen doen aan het BOIC/WA: 

1/ Athletes & Sport development - Development of National Sports System (DNSS) 

2/ Entourage - Olympic Scholarships for coaches 

Informatievergadering – 30/11/2021  

Naast thema’s van Stijn en Johan, gaf de TD een toelichting over de totale topsportwerking met 

specifieke focus op de Talent hubs en de interesse van clubs hierin. Ook een oproep tot medewerking 

van trainers mbt de werking en werkgroepen. 

Beslissing: 

Het bestuur is tevreden met de verworven subsidies.  
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2 Administratieve zaken 
 

 Opmerkingen verslag Bestuursvergadering 8/11/2021.  
Opmerking vorig verslag: datum volgende vergadering werd aangepast. 
 
Beslissing: 

Het Bestuur aanvaardt het verslag van de bestuursvergadering van 8/11/2021. 
 
 

 Update financiële stand van zaken 
De financiële stand van zaken kan u in bijlage terugvinden van de uitnodiging van deze 
bestuursvergadering. 
 

Belangrijkste zaken aangaande financiën: 
 
Inkomsten:  

- Facturen individuele en clublidgelden lidjaar 2021-2022 werden verstuurd. 75% van dit totaal 
werd overgeboekt naar werkingsjaar 2022.  

- Subsidieschijf Be Gold werd gestort 
- Afboeking voorziening topsport ten bedrage van 1860,45 euro afgeboekt. 

 
Uitgaven: 

- Huur schietstand maand november 
- Overige uitgaven in het kader van communicatie, kantoorbenodigdheden, verzekering en 

personeelskosten. 
 
Belangrijke zaken die nog opgenomen zijn in de begroting: 

- Afrekeningsfactuur RBA 
- Afrekeningsfactuur ontwikkeling database 

 
Nog zaken waar we rekening mee moeten houden: 

- Geen investeringen in de doelen zoals voorzien 
- Project talent ontwikkeling topsport staat nog voor 7000 euro open (ofwel terugstorten 

ofwel meer uitgaven)  nog te verrekenen 
- Prestatieprogramma mogelijks 2000 euro terugstorten of alsnog uitgeven 

 
 
Beslissing: 

Het Bestuur wenst een nieuwe begroting te ontvangen met volgend wijzigingen toevoegingen: 
- Kolom begroting zoals deze voorgesteld werd op de AV 
- Toevoeging 6 en 7 rekening met te besteden uitgaven /te ontvangen inkomsten.  
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 Ledenadministratie stand van zaken: 
De implementatie van het nieuwe ledenbestand is de laatste twee weken in een versnelling 
gekomen. Ondertussen kunnen: 
- Clubs en leden inloggen in het ledenbestand en wijzigingen doorvoeren 
- Staan de digitale lidkaarten online  
- Werden sterren en records gekoppeld aan de ledenprofielen 
 
De reacties die we binnen krijgen van de leden en clubs zijn alvast positief. 
 
De volgende koppeling waar aan gewerkt wordt momenteel is het rapport “jeugdsportproject”. 
 
De stap hierna is de koppeling van de IANSEO uitslagen aan de individuele profielen. 
 
 
Stand ledenaantallen: 

o Op 13 september 690 leden 
o Op 11 oktober 1335 leden  
o Op 8 november 1404 leden 
o Op 13 december 1479 leden 

 
Ter vergelijking Op 12 januari 2021 waren er 1283 leden, een verschil van 200 leden. 
 
 
 

3 Intern beleid 
  

 Schiettijden G-schutters en niet-WA disciplines 

Inmiddels is er nog een verduidelijking gecommuniceerd vanuit WA dat wat betreft nationale 
tornooien de federaties uitstel hebben gekregen tot de aanvang van de outdoor wedstrijden. 

De beslissing van RBA ligt dus in lijn met de laatste communicatie vanuit WA. 

Wat betreft de niet WA-wedstrijden en wedstrijden voor G-schutters bestaat er nog enige 
onduidelijkheid.  

- Blijft de schiettijd voor niet-WA wedstrijden (25m) 40 seconden? 

De vraag wordt voorgelegd aan de WG KA. 

- Worden er aparte wedstrijden/manches ingericht voor G-schutters zodat deze ook de 
voorziene 40 seconden kunnen benutten. 

Na rondvraag bij de blinde en slechtziende schutters is gebleken dat deze nood hebben aan de 
maximale schiettijd van 40 seconden. Er wordt in een volgende fase bekeken hoe de wedstrijden 
voor G-schutters kunnen georganiseerd worden. 
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 Beslissing: 

Het bestuur wacht het antwoord af van het overleg desbetreffende werkgroepen af en koppelt 
vervolgens terug naar de RBA. 

Koppeling voordelen lidmaatschap  
 
Na een overleg met Compagnie des Alpes (koepel waaronder Walibi en Bellewaarde vallen) stelden 

ze de mogelijkheid voor om een kortingstarief aan te bieden aan onze leden: 

De voordeeltarieven zijn geldig voor iedereen vanaf 1m en zijn als volgt: 

 Walibi Belgium aan 35,50EUR pp inclus BTW ipv 42,00EUR of 43,50EUR pp inclus BTW aan de 
kassa. 

 Aqualibi aan 18,50EUR pp inclus BTW ipv 23EUR pp inclus BTW aan de kassa. 
 Bellewaerde aan 31EUR pp inclus BTW ipv 35EUR of 36EUR pp inclus BTW aan de kassa. 
 Bellewaerde Aquapark aan 17.50EUR pp inclus BTW ipv 21EUR pp inclus BTW aan de kassa. 

 

Met extra voordelen te koppelen aan een lidmaatschap van BSV wordt er een meerwaarde 

gecreëerd als antwoord op het “dure” lidmaatschap. We zouden betrachten om het 

“voordelenmapje” in het online profiel met nog extra kortingen en acties te voorzien rekening 

houdend met de verschillende doelgroepen.  

Compagnie des Alpes maakt natuurlijk handig gebruik van deze actie om extra reclame te maken bij 

onze leden, niettemin vragen ze zeer weinig return op deze actie. 

Wat vraagt Compagnie des Alpes in return? 

- Financieel niets 
- 2 x per jaar reclame maken voor deze korting (zelf in te vullen hoe door de federatie) 

 
 
Beslissing: 

Het Bestuur gaat akkoord met de publicatie van een kortingslink voor de pretparken (Compagne des 
Alpes). 
Andere kortingen van winkels zoals A.S. Adventure kunnen eveneens bekeken en toegevoegd worden. 
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4 Beleidsdomeinen 
 

 VK indoor: 

- Zaal is inmiddels vastgelegd en dossier wordt momenteel opgemaakt vanuit SV. Wordt verder 

besproken in de eerste week van januari (meer duidelijkheid maatregelen). 

- Tafels en stoelen SV niet beschikbaar, we bekijken dat dit via de brouwer kan. 

- Afspraken Brouwer en kantine worden dinsdag 14/12 gemaakt. 

- Vorige week overleg Matteo en Andrea om de scoreafwikkeling via IANSEO te laten lopen. Ze gaan 

dit bekijken. Tegen 19/12 december laten ze weten of dit mogelijk is of niet (Spanje heeft een 

soortgelijke aanvraag bij hen lopen). Indien alles ok loopt zal Matteo eveneens op het verleg zijn 

dat  ingepland is op 23/12 te Herentals. 

- Aanmelding vrijwilligers VK tot op heden: Nico Thiry, Enzo Ackx (enkel opstellen en afbreken), 

Ouders Senna Roos, ouders Arne Collas,  Benoit en Eva (SBH), helpers vanuit WSS (Manasses 

verplaatsen doelen?) 3 man helpen klaarzetten en vrachtwagen ter beschikking.  

- Er werd gevraagd om het aantal gepresteerde uren van het personeel bij te houden mbt het VK 

indoor: Stijn 9 uur, Johan 2.5 uur 

 

 

Beslissing: 

Na annulatie van de BAIC van ASP kunnen de uitnodigingen van het VK verstuurd worden. Dit betekent 

dat slechts 1 BAIC in aanmerking komt voor de selectie.  De secretaris heeft zich onthouden bij het 

nemen van deze beslissing. 

 

 

 

 

 

Einde vergadering: 21:30 

Datum volgende vergadering: 10 januari 

 

 

 Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

 

Pierre Rayen       Peter Van den Bulck 


