
 

 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR d.d. dinsdag 3 juli 2018  

RvB VSB 03/07/2018 – Gent 

A. REGISTRATIE AANWEZIGHEDEN 

 

Aanwezig: Erik Swennen, Peter Scheurwegen, Luc Vandingenen, Philippe Danneels, Johan 

Vandenbroek 

 

Verontschuldigd: Kathleen Kets, Joram Maes 

 

Aanwezige staf: Mathias Huybens, Delfien Lybaert 

B. OPVOLGING OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN VORIG VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag 26/06/2018 

Nog niet alle bestuursleden zijn aanwezig, de goedkeuring wordt uitgesteld tot alle 

aanwezigen er zijn. 

De goedkeuring heeft uiteindelijk niet plaats gevonden. 

 

2. Opvolging to do’s vorige verslagen 

    To do Staf: 

● Vertrouwenspersoon VSB? 

Via mail werd contact opgenomen met Els Snauwaert, een antwoord wordt eerstdaags 

verwacht. 

● Extra subsidie Sport Vlaanderen - detail 

De extra subsidie omvat een éénmalige gunst van €30.000 vanuit Sport Vlaanderen. 

 

3.    To do RvB: 

● Extra communicatie naar ouders leerlingen TSS/clubs nav beëindiging detachering 

Paul  

De communicatie werd via mail verzonden aan de betrokkenen (ouders, lln parallel 

stroom / uitstroom).  Een infomoment zal plaatsvinden op 9 juli. 

Philippe Danneels neemt het woord en uit zijn bezorgdheid in naam van de ouders. 

 

● Functiebeschrijving Technisch Directeur Topsport (KK) zie bijkomend voorstel 

Een voorstel werd opgemaakt, iedereen wordt gevraagd dit te lezen en eventuele 

feedback hierover te bezorgen. 

Voorstel om twee vacature/ functiebeschrijvingen op  te maken: topsport trainer – 

technisch directeur topsport. 

 

● Afspraken mbt werkgroepen “reglementering” en “kalender”  

De aflijning van deze werkgroepen moet nog eens duidelijk worden besproken op 

federaal niveau.  



 

 

4.  Feedback Dag van de Schermtrainer  

●  Schermkring Skirmjan: zie pakket 

De deelnemers waren tevreden, de feedback van Skirmjan werd ontvangen. 

5.  Stand van zaken nieuw seizoen 

● instroom/uitstroom TSS 

1 instromer Sil Audenaert, 1 leerling stroomt uit Saartje Corteyn 

● Bijwerking pakketten 

Er wordt gevraagd aan Yannick om dit op te nemen en na te gaan of de pakketten up 

to date zijn. Er moet nagegaan worden of de inhoud in verhouding staat tot de prijs, 

moet deze geïndexeerd worden? 

● Topsportconvenanten OK? 

Ook hier moet nagegaan worden de convenanten actueel zijn. 

6. Degenproject (LV) 

7. GDPR: voorbereiding Delfien: zie pakket  

Er wordt gevraagd aan de RvB om de privacyverklaring na te lezen, nadien zal deze 

gepubliceerd worden. 

8. Varia: geen variapunten 

Volgende Raad van Bestuur: 

17 juli 2018 


