
 Meetingverslag Bestuursvergadering – 10/01/2022 
 

Aanwezig: Pierre Rayen, Roland Bielen, Peter Van den Bulck, Axel Annaert, Manasses Smets, 

Jul Clonen, Stijn Waeijaert, Johan Wolles 

Verslag : Johan Wolles 
 

1 Topsport 
 

 Stavaza Head coach 
 
Op maandag 20 december was er een eerste constructieve ZOOM-meeting geleid door Jacqueline 
met Ben, Jarno en Senna alsook de fysieke begeleiding Tom en Maarten. Ik was zeer verheugd en de 
meeting verliep prima: Jacqueline maakte duidelijke afspraken met de jongens en ze besprak ook het 
programma met Tom en Maarten... De focus in januari zou liggen in het fysieke aspect, adhoc zou ze 
ook de jongens technisch opvolgen,... (cfr. opzegtermijn) om dan vanaf 1 februari definitief de taak 
van headcoach op te nemen. Ondertussen had Jacqueline ook een laatste afspraak met BSV om het 
contract te overlopen... en te tekenen. De start was genomen... 
 
Dinsdag 28 december (ochtend) is voor mij de dag van grote teleurstelling... na een berichtje van 
Jacqueline: "komt het uit dat ik even bel..." Jacqueline kwam met een jammerlijke boodschap dat ze 
de opdracht van Headcoach toch niet zal opnemen. 
 
Gezien mijn verantwoordelijkheid als TD naar de atleten en Boogsport Vlaanderen toe moest ik én 
moet ik vooruit kijken. Na nogmaals getoetst te hebben bij J. of haar beslissing definitief is, heb ik 
deze pagina omgedraaid en ben ik gestart met een plan B (dat ver achter in de hoek lag, gezien J 
altijd enorm geëngageerd was, enkel contract details deed haar twijfelen, maar haar vragen werden 
telkens ingevuld). 
 
Dinsdag 28 december 's avonds: er werd telefonisch contact gelegd met een andere buitenlandse 
coach van hoog niveau - Wietse Van Alte.  
Deze keuze is ook besproken met de atleten, alsook met Sport Vlaanderen (Sofie). Philippe kon ik 
toen niet bereiken. 
 
Donderdag 30 december : fysieke ontmoeting met Wietse VA - goed en constructief gesprek – 
duidelijke interesse gezien hij graag terug in de boogsportwereld wil stappen. Hij werkt momenteel 
bij de Hengelsport maar coacht nog steeds enkele boogschutters... Wietse zal op de concrete 
gegevens van het contract, geleverd door het sociaal bureau wachten en bekijkt zelf wat zijn 
mogelijkheden zijn om deze functie als zelfstandige in te vullen... wordt vervolgd. 
 
Maandag 3 januari: Zoom meeting met Yellow Arrows voor vastleggen van een programma. 
 
Dinsdag 4 januari: Zoom meeting met T-Trainers voor ondersteuning. Hierdoor werd tijdelijk het 
HUBprogramma on hold gezet. De TDT heeft met de betrokkenen overlegd om tot deze nieuwe weg 
te komen. De prioriteit ligt nu ff op het TPP. 
Hieronder het plan voor januari ’22 – Indien Wietse aan boord komt, neemt hij dit over... Indien niet, 
moet er een vergadering georganiseerd worden met Sport Vlaanderen om na te gaan wat de beste 
optie is. 
 
Woensdag 5 januari: met de hulp van Johan werd via Wareos de inschrijving verricht voor het 
Recurve team (Jarno, Senna, Ben...+ 1 coach). Ook Theo is opgenomen met als coach Marina. Ze 
hadden dit op hun planning staan. Op die wijze zijn we op tijd met dit. Er is contact genomen met de 
kandidaten voor compound, maar gezien we hier zelf geen middelen voor hebben, moest dit 
onderling nog bekeken worden. Normaal zouden we op 15/1 ook op de hoogte gesteld worden van 
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eventuele ondersteuning voor Niet-Olympische disciplines. (concreet: een compound team en de 2 
schutters bij de blinden/slechtzienden.) wordt opgevolgd… 
 
 

 
 

 
Vragen: 
 

1) Topsport commissie: 
Zoals Sport Vlaanderen voorschrijft, moet er een lid van de RVB in de topsportcommissie zetelen. Tot 
op heden was er intensief contact mbt topsport met Peter VDB. Dit was nog niet geofficialiseerd 
maar via deze wens ik de vraag aan de RVB te richten om Peter officieel af te vaardigen voor de 
Topsportcommissie. Op die wijze zal hij ook op de hoogte gehouden worden van de werking en kan 
hij dit ook verder bespreken met de andere leden van de RvB. 
 

2) Maarten Gijbels (stage Belek 2021) 
Maarten heeft deze opdracht gratis uitgevoerd met een afspraak dat indien er toch een financiële 
mogelijkheid is om hiervoor een vergoeding te krijgen, hij dit erg zou appreciëren. Maarten heeft 
gedurende de volledige stage de verantwoordelijkheid genomen over de Yellow arrows. Zijn 
voorzichtige vraag is een dag vergoeding te ontvangen. = 8 dagen x ? = ? 
 
 
Beslissing: 

 
1) Het bestuur vaardigt Roland Bielen en Peter Van den Bulck af voor de topsportcommissie. Het 

voltallige bestuur wenst op de hoogte te blijven van de belangrijke zaken aangaande Topsport 
(gebruik mailadres rvb@boogsport.vlaanderen). 

2) Het bestuur was niet op de hoogte van deze situatie. De budgetten 2021 zijn opgebruikt voor 
de aankoop van een SmartTV en een Highspeed camera.  
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2 Administratieve zaken 
 

 Opmerkingen verslag Bestuursvergadering 13/12/2022.  
Opmerking vorig verslag: datum volgende vergadering werd aangepast. 
 
Beslissing: 

Het Bestuur aanvaardt het verslag van de bestuursvergadering van 13/12/2022. 
 
 

 Update financiële stand van zaken 
De AC overloopt kort even de belangrijkste zaken mbt de financiën: 
- Alle documenten zijn opgeladen in het systeem van het boekhoudkantoor, het is dus even wachten 

op de jaarafsluiting. 
- Vorige week heb ik de slotfacturen en bijhorende verantwoordingstukken ingediend bij de 

Taskforce topsport aangaande het topsportstudentenprogramma en het prestatieprogramma 
- De High speed camera is inmiddels geleverd en de Smart tv worden morgen geleverd op het 

secretariaat. 
 
Van zodra het boekhoudkantoor de lijsten vrijgeeft bezorg ik deze aan het bestuur.  
 
Afgelopen 2 weken heb ik eveneens de boekhouding RBA bijgewerkt en is deze zo goed als klaar. De 
boekhouding werd alvast ter controle naar Erik Debevere verstuurd zodat hij de cijfers met de 
gegevens uit de boekhouding LFBTA kan aftoetsen. 

  
 

 Ledenadministratie stand van zaken: 
 
Inmiddels hebben zo goed als alle verenigingen hun weg gevonden richting het online ledenbestand. 
 
Eind december werd er nog een koppeling gemaakt met het “zoek een club kaartje” op de website 
en het ledenbestand. Op deze manier worden steeds de actieve clubs weer gegeven met de meest 
recente informatie uit de database. 
 
Stand ledenaantallen: 

o Op 11 oktober 1335 leden  
o Op 8 november 1404 leden 
o Op 13 december 1479 leden 
o Op 10 januari 1486 leden (1400 leden zelfde datum vorig jaar) 

 
Beslissing: 

Het Bestuur merkt op dat er nog leden zijn aangemeld in 2021 waar geen factuur werd voor 
opgemaakt. Deze leden dienen alsnog gefactureerd te worden in het boekjaar 2021. 
 
 

3 Intern beleid 
  

 Voorbereiding AV 2022 

Indien het voor het bestuur past wordt de volgende AV BSV ingepland op zaterdag 26 maart van 
10:00 tot 12:30 (19/03 niet meer beschikbaar wegens het WK curve bowls). 
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Een oproep naar kandidaat bestuursleden zou eerstdaags gelanceerd worden via de website. In deze 
oproep zouden we ook specifiek de aandacht richten naar vrouwelijke bestuursleden.  

Beslissing: 

Het bestuur gaat akkoord met de datum van 26/03 voor de AV van BSV. 

 

 Samenstelling WG 
 
Wat betreft de samenstelling van de WG topsport zie agendapunt topsport, beslissing Bestuur 1. 
Het bestuur overloopt intern de huidige werking van de werkgroepen en komen tot de vaststelling dat 
in alle werkgroepen een tekort is aan vrijwilligers. 
 
In het werkingsreglement staat vermeld dat de leden in de WG om de 4 jaar opnieuw moeten verkozen 
worden (op bv een kampioenschap). Dit reglement dient herwerkt te worden. Gemotiveerde leden 
zouden meerdere termijnen in een WG moeten kunnen zetelen.  
 
Beslissing: 

Het bestuur besluit volgende zaken: 
- De benaming van werkgroepen wijzigt naar commissies 
- Wijziging werkingsreglement verkiezing leden commissies 
- Er dient een oproep gelanceerd te worden naar de clubs en de leden naar kandidaten voor 

het bestuur BSV en het bemannen van de verschillende commissies. In deze oproep wordt 
ook specifiek de aandacht gericht naar vrouwelijke kandidaten om de pariteit binnen de 
bestuursorganen van BSV te verbeteren. 
Indien de oproep naar kandidaten voor de commissies onvoldoende reacties oplevert, 
worden er “open commissie meetings” georganiseerd waarin per discipline de toekomst 
wordt bekeken met de geïnteresseerde leden. Hopelijk worden via deze weg meer 
vrijwilligers aangetrokken. 

- De communicatie naar onze leden moet verbeteren. Het secretariaat zal een voorstel 
indienen bij het bestuur om de individuele leden nauwer bij de werking van BSV te 
betrekken. 

 
 

 Aankoop wedstrijdsetup Wareos 
 
Eind december vond het overleg plaats met Gerrit Buitenhuis omtrent de Ianseo setup. Tijdens dit 
overleg demonstreerde hoe je juist tewerk moet gaan om tot een vlot scoreverloop via IANSEO te 
komen. De setup die hij gebruikt is een identieke kopie van die World Archery gebruikt op zijn 
wedstrijden.  
 
Het ziet er ook naar uit dat het scoreverloop van het VK indoor eveneens via Ianseo zal kunnen 
verlopen. Indien dit door zou gaan, zal Matteo en één van zijn collega’s aanwezig zijn op het VK om 
alles in goede banen te leiden. 
 
Is het bestuur akkoord met de aankoop van: 
- scoreverwerking setup WA ten bedrage van 400 euro 
- 40 scoring Tablets aan 90 euro per stuk  
 
Beslissing: 

Het bestuur gaat akkoord met de aankoop van de WA setup. 
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 Standpunt BSV mbt volgende RBA items: 
 

- Wijziging schiettijden : 
o Voor de 25 meter 1 pijl blijft de schiettijd 40 seconden 
o Voor de 25 meter 3 pijl is de schiettijd 30 seconden voor de wedstrijden die op de 

WA kalender worden gepubliceerd. Op niet-WA wedstrijden is het de organisator die 
de schiettijd mag bepalen. 

o Voor de G-schutters blijft de schiettijd van 40 seconden behouden. 
 

- Wijziging benaming van onze Junioren en Cadetten naar U18 en U21 en 50+  
BSV trekt de lijn door voor alle categorieën : pupillen, benjamins en veteranen. 
 

- De licentietaks van WA voor de internationale atleten van 100 CHF. 
Wat betreft de tussenkomst in deze nieuwe WA taks zal BSV enkel financieel tussenbeide 
komen indien de deelnemer gesubsidieerd is door SV of het BOIC. 
 

- De toekenning van de aangevraagde BK's 2022.  
Het bestuur merkt op dat er in het aanvraagdossier BK 25m te weinig doelen zijn voorzien. 
 

- BK 3D 
BSV zal een schrijven richten met daarin de opzet van het huidig BK 3D. Indien er interesse 
is vanuit onze clubs zullen deze mogelijks een manche inrichten van het BK 3D. 

 

4 Beleidsdomeinen 
 

 VK indoor: 

De Sporttechnisch coördinator overloopt kort de stand van zaken aangaande de organisatie van 

het VK indoor. 

De vraag wordt gesteld aan KJS of de chronotir gehuurd kan worden voor het VK indoor indien er 

besloten zou worden om in twee richtingen te schieten. 

 

Beslissing: 

Het bestuur gaat akkoord om KJS te contacteren voor de huur van de Chronotir. De secretaris onthoudt 

zich in deze beslissing. 

 

 VJK  

De club de Eendracht Herenthout vraagt of ze opnieuw het VJK outdoor mogen organiseren. 

 

Beslissing: 

Het bestuur zal hierover beslissen na indienen van een aanvraagdossier. 

 

 Varia  

Het bestuur merkt op dat de aanhangwagens van BSV in een slechte staat verkeren. Deze dienen 

dringend afgespoten en van de nodige reparaties voorzien worden. 

 

Einde vergadering: 22:30 
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Datum volgende vergadering:  

 

 Voorzitter        Secretaris 

 

 

Pierre Rayen       Peter Van den Bulck 


