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1 Topsport
Wekelijkse trainingen Yellow Arrows
Omdat de aanwerving van de nieuwe Headcoach nog niet rond is, werd opnieuw een beroep gedaan
op de trainers B. Dezelfde weekschema’s als voordien werden toegepast een ook doorgegeven aan
Sport Vlaanderen.
Kledij voor Yellow Arrows – BOIC
De TD is blij met de goedkeuring van de kledij door het BOIC... Moet wel dringend opgevolgd worden
zodat de Yellow Arrows deze uitrusting kunnen dragen tijdens de eerste competities.
De samenwerking met de Waalse collega’s
Ik tracht deze zo goed als mogelijk te informeren en hen te betrekken bij de werking van het
nationale team. Dit moet nog verbeteren, de TD hoopt dat dit met de komst van de HC ook zal
gebeuren...
Meeting met Sport Vlaanderen centrum Herentals
Naar aanleiding van de gevraagde aanpassing was er een meeting met de directeur
Sportaccommodaties, centrum beheerder, de architect van Sport Vlaanderen en mezelf.
Doel: een win-win creëren zodat de topsporters en ook scholen de boogsport optimaal kunnen
uitoefenen.
Zowel de directeur als de architect stonden zelfs open voor een totale invulling door Topsport indien
dit noodzakelijk zou zijn. Dit wordt verder opgevolgd.
Digitale meeting Wietse
Mede dankzij de goede voorbereiding voordien, de goede aanpak in de meeting van ons allen, meent
de TD dat Wietse positief de vergadering verliet.
Senna Roos
Zoals denkelijk bij iedereen, sloeg dit in als een bom... zeker na de dag voordien het goede gevoel na
de meeting met Wietse. Dit heeft toch ff twijfels gebracht in het totale project, maar door dadelijk te
schakelen hebben we hopelijk de schade (die er sowieso is) kunnen beperken.
De meeting met Wietse in Herentals
Vooraf nog gesprekken gehad met Philippe Preat (vanuit Beijing) en Sofie die het licht op groen
lieten. Dus ook de ontmoeting met Wietse kon doorgaan.
Positief te noemen; na gesprek met atleten, omkadering, Sofie en Wietse zelf...
Opmaak van dossier voor Sport Vlaanderen;
Vlot verlopen en na voorlegging aan Wietse, is dit document tijdig aan Sport Vlaanderen bezorgd.
Opvolging van de activiteiten BSV in combinatie met mijn opdracht met FiTri
Tot op heden (en het was wel hectisch ff) lukt het me om het overzicht te houden en in te spelen om
alles wat zich afspeelt. Het mag wel niet veel meer worden gezien er dan teveel op mij afkomt en ik
de zaken niet kan onderscheiden... maar het lukt nu...
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Contact met mogelijke partners
Bijna dagelijks/wekelijks contact met Yellow Arrows/talent coaches
Probleemsituatie
Tijdens een training van de Yellow Arrows maar ook van de talentvolle jongeren, heeft X zich niet
echt volwassen opgesteld tov de schutters (zowel Yellow Arrows als Blue arrows). Dit werd mij
bevestigd door verschillende bronnen en ik wil dit graag toelichten tijdens de vergadering

2 Administratieve zaken


Opmerkingen verslag Bestuursvergadering 10/01/2022.
Er zijn geen bemerkingen op het ingediende verslag.
Beslissing:
Het Bestuur aanvaardt het verslag van de bestuursvergadering van 10/01/2022.



Update financiële stand van zaken
De AC overloopt kort even de belangrijkste zaken mbt de financiën:
We sluiten 2021 af met een positief resultaat. Initieel werd er in de begroting rekening gehouden
met een mogelijks tekort. Volgende zaken hebben ertoe geleid dat er geen tekort op de
resultatenrekening is:
Wat betreft de inkomsten:
- Er zijn meer inkomsten uit lidgelden dan initieel begroot (verschil 7000 euro)
- Er was een grotere toelage vanuit de Vlaamse gemeenschap dan begroot (verschil 2000 euro)
- Werking subsidie Sport Vlaanderen is hoger uitgevallen dan begroot (verschil 6000 euro)
- Uitgaven regiowerking BSV volledig opgenomen in het ontwikkelingsprogramma. Initieel was dit zelf
te bekostigen vanuit BSV (beslissing bijsturing addendum december)
Wat betreft de uitgaven:
- Minder uitgegeven aan sportmateriaal dan begroot, dit bedrag was voorzien voor onderhoud
doelen (verschil van 5.300 euro)
In het pdf document “begroting 20221231” is het finaal resultaat opgenomen naast de begrootte
cijfers. De cijfers van het boekhoudkantoor liggen in lijn met wat er in het verleden aan het bestuur
werd gecommuniceerd.
Belangrijke laatste updates:
Inkomsten:
- Post recuperatie andere bijdrage is er nog een tegemoetkoming gestort vanuit de VTS voor
e-learning en omkadering.
- Zoals vermeld hogere inkomsten vanuit de individuele lidgelden.
- Zoals eveneens vermeld is de werkingsubsidie Sport Vlaanderen is hoger uitgevallen dan
begroot .
- Meer subsidies mogen ontvangen in het kader van de VIA akkoorden Vlaamse gemeenschap.

Uitgaven:
- zoals vermeld minder uitgegeven aan “sportmateriaal”.
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- “kantoorbenodigdheden”: uitbetaling ontwikkeling ledenbestand JVD
- “aankoop technologisch materiaal”: aankoop smartboard en high speed camera
- “kosten koepel RBA” = afrekeningsfactuur RBA
Dit alles geeft ons een positief resultaat van 15.519,10 euro.
Rekening houdend met het overgedragen resultaat van vorige boekjaren van 213.366,19 euro heeft
de vzw inmiddels een flink vermogen opgebouwd.
Wat betreft openstaande klanten zijn alle facturen 2021 betaald op uitzondering van:
SAX:
Heeft een openstaande post lidgelden ten bedrage van 1082,00 euro. Na telefonisch contact met de
voorzitter vertelde hij dat de oorzaak ligt bij de penningmeester. Omwille van familiale
omstandigheden is zijn toegang tot de rekeningen ontzegd.
Midden maart zou de voorzitter een volmacht moeten krijgen en zou hij deze betalingen uitvoeren.
Hij vraagt dus aan het bestuur uitstel van betaling.
ICE en WVS
Beide clubs hebben een openstaande en zijn niet meer aangesloten aan de federatie.
WVS heeft het afbetaalplan uitgevoerd tem augustus en is dan gestaakt met betaling (644 euro
openstaand). In september heeft de club haar lidmaatschap aan de federatie niet meer verlengd.
ICE schuilt zich achter het persoonlijk faillissement. De oude voorzitter van de club is aangesloten aan
een Franse club en de kinderen zijn rechtstreeks aangesloten aan de federatie.
Beslissing:
Het Bestuur beslist op vlak van de openstaande klanten:
- Melding aan SAX dat de factuur dient betaald te worden tegen midden maart zoals telefonisch
besproken (leden non-actief).
- Wat betreft WVS en ICE zullen verdere stappen genomen worden voor het innen van de
openstaande schuld.


Ledenadministratie stand van zaken:
Sedert de vorige bestuursvergadering hebben 23 leden zich aangemeld bij BSV
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
o Op 21 februari 1509 leden



Ondertekening convenant BSV – SV
Elk jaar dient een samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden met Sport Vlaanderen met
afspraken omtrent de werking. Hierin zijn opgenomen:
-

Specifieke afspraken omtrent de uitvoering van het jeugsportproject 2022
Algemene afspraken omtrent de uitvoering van beleidsfocussen
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Beslissing:
De voorzitter zal dit document digitaal ondertekenen.

3 Intern beleid


Voorbereiding AV 26/03/2022
o Overlopen kandidaten: een kandidaat reeds officieel ontvangen: Jessica Claessen.
De deadline voor het indienen van de kandidaturen is vrijdag 4 maart.
In totaal zullen er mogelijks zeker 4 mensen een kandidatuur indienen. We verwachten nog
een kandidatuur van:
o Luc Verdeyen
o Francis Notenboom
o Jan Adriaensen
De statuten vermeld dat er maximaal negen leden in het bestuur kunnen zetelen. Indien het
bestuur het zou wensen kunnen er dus mogelijks voldoende mandaten vacant gesteld worden.
o

Regelgeving omtrent stemming bestuursleden

De stemming omtrent benoemingen is vaag beschreven in de huidige statuten en kan tot discussies
leiden. Momenteel wordt er gestemd bij “gewone meerderheid”
Mogelijke problemen bij interpretatie meerderheid:
- Moet een kandidatuur meer dan 50% van de stemmen halen om te mogen zetelen?
- In gevallen van ex-equo: meerdere stemrondes?
- Indien er minder kandidaten zijn dan mandaten, is dan één stem voldoende?
- Wat staat er op de stembrieven vermeld? Akkoord niet akkoord en onthouding? In het verleden
hebben we al eens besloten om de niet-akkoord te schrappen.

§4 Meerderheid
De stemming geschiedt voor de benoemingen bij stembrieven. De andere stemmingen geschieden bij
handopsteken of bij stembrieven op verzoek.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve als de wet of de statuten dit anders bepalen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden in deze gewone gevallen niet in de beoordeling
meegerekend, in tegenstelling tot in de hierna vermelde gevallen en in de gevallen waarvoor de
statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
§5 Wijzigen

Beslissing:
- Het bestuur beslist om 7 mandaten vacant te zetten. Op deze wijze zijn er voldoende mandaten
voor de ingediende kandidaturen.
- De kandidaten dienen wel een meerderheid te behalen op de stembrieven.
- 3 van de 7 mandaten dienen zeker ingevuld te worden.
- Maar indien iedereen minder dan 50% zou hebben, moeten er toch 3 mandaten ingevuld worden,
hier moeten dan de verkozenen met de meeste stemmen voor tellen.
Belangrijk. De kandidaat bestuursleden/ AV moeten rekening houden met de onverenigbaarheden
vermeld in de statuten:
- Geen commerciële activiteiten met de Liga voor bestuursleden.
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Twee kandidaten uit één club mogen niet samen zetelen in RvB (statuten), ze kunnen onderling
afspreken wie zich kandidaat stelt, en als ze beiden zich kandidaat stellen wordt het de kandidaat
met de meeste aantal stemmen.
Stembrieven vermelden akkoord en onthouding.

Contract onder doelen KSM
Het contract werd in dezelfde vorm opgenomen in bijlage als voorheen.
Beslissing:
Het bestuur gaat akkoord met een verlenging voor 2 jaar zoals beschreven in het contract.


Herwerken sportreglement

Enkele belangrijke wijzigingen dringen zich op in het sportreglementering om in regel te zijn met die
van World Archery.
Wegvallen inhaalpijlen/recuperatie materiaalpanne
Invoering van de 30 seconden mag mogelijks tot volgend jaar verdaagd worden
Niettemin heeft het wegvallen van de inhaaltijd voor materiaalpech een invloed op het
wedstrijdverloop en dient dit gecommuniceerd te worden aan de organisatoren en schutters
(doorlopen schiettijd tot het einde en is het wenselijk omwille van deze reden reeds naar 30 seconden
te gaan).
Beslissing:
Het bestuur gaat akkoord met de invoering van de 30 seconden regel per pijl voor WA wedstrijden (tijd
laten lopen). De schrapping van de inhaalpijlen omwille van materiaalpanne is reeds in voege getreden.

4 Beleidsdomeinen


VK indoor:
Terugkijkend naar het afgelopen VK kunnen we alvast spreken van een geslaagde editie:
- Vlotte implementatie van het Ianseo programma dankzij de steun van WA.
- Kunnen rekenen op een mooi team van vrijwilligers.
- Positieve reacties van deelnemers en scheidsrechters.
Wat betreft de financiële afwikkeling dienen we rekening te houden met het feit dat er geen
drank/maaltijden konden verkocht worden omwille van de CST regeling. Om deze reden liepen we
best wat inkomsten mis.
Beslissing:
Tip van het bestuur: de sporthal in Herentals is zeer duur. Bekijk zeker alternatieven voor de toekomst.



3D
Peter Puttemans is aan het lobbyen om alsnog een BK 3D te organiseren. Dit zou verlopen over 3
clubs: CMA, RHN en KSM. Dit BK zal geschoten worden naar de WA reglementering.
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Beslissing:
De voorzitter zal hierover een schrijven richten aan Peter Puttemans.


Goedkeur aanvraag VKJ DEH
De club DEH heeft een aanvraag dossier ingediend voor het VKJ outdoor.
Beslissing:
Het bestuur gaat akkoord met de toewijzing van het VKJ aan DEH.

Einde vergadering: 21:30
Datum volgende vergadering: 14/03
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