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Verslag RVB VLUFF vergadering 31-0908-2011 
 

Aanwezig: Sigi Bodson, Fery Vanhemelryck, Lieven Dhont, Karel Vrooman, Johan 

Bommerez, Astrid Malisse 

 

Verontschuldigd/Afwezig: / 

 

1. Financiën 

1.1. BUIC 2010-2011 

- In orde. 

1.2. Lidgeld VLUFF 2010-201 

- Jetset heeft op 24/08 nog lidgeld gestort. 

- Lidgeld voor de VLUFF pp bedraagt 10 €. Nieuwe leden moeten in het begin 

van het jaar worden doorgegeven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

nieuwe leden die door het jaar lid worden of op het begin van het jaar, het 

lidgeld blijft voor iedereen hetzelfde.  

 Bij de volgende betalingen een mededeling zetten om dit juist te 

communiceren. 

- Vier teams zijn in orde met hun lidgeld: Freespect, Freezzbeezz, Jetset en 

Diabolic Heaven. 

 Sigi stuurt een (minder vriendelijke) reminder i.v.m. het lidgeld. 

 Lieven telefoneert persoonlijk naar bestuursleden in clubs als extra 

druk. 

 Mogelijke sancties bij laattijdige betaling: boetes of uitsluiting van 

competities. 

2. Overzicht ledengegevens 2010-2011: Astrid 

- Vier ploegen nog niet in orde: Frisbier, Jetset, KHK, Slijpschijven, 

verantwoordelijken zijn bij Gentle niet ingevuld. 

- In St.-Niklaas hebben vier studenten een nieuwe club opgericht. 

- Freespect stopt er misschien mee: verifiëren voor de volgende betalingen in 

oktober-november. 

3. BUIC 2011-2012 

3.1. Uitzonderlijke stemming 

- Mooncatchers had gevraagd om 1 speeldag te verplaatsen zodat zij zelf een 

indoortornooi konden organiseren eind februari 2012. 

- De clubs hebben hierover gestemd, de meerderheid was tegen verzetten van 

de speeldag.  we houden die zondag voor BUIC. 

- Sinds de stemming niets meer gehoord van Moon. Neemt Moon deel aan 

BUIC 2011-2012 of niet? 

3.2. Zalen 

- Moon – die vaak als eerste zalen doorgeven – hebben nog geen zalen 

doorgegeven. 

- Er zijn nog niet voldoende zalen voor alle speeldagen 
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3.3. Evaluatie 2010-2011 

- Spirit scores werden vaak laattijdig doorgegeven.  

 Een belonend systeem i.p.v. een sanctionerend systeem: op 

zondagavond de spiritscores doormailen = korting op teamfee?  

3.4. Format 

- Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen, maar welk systeem zou het beste zijn 

voor België? Een competitiesysteem van vijf speeldagen zonder play-offs?  

 Bommie stuurt een bevraging rond met vragen i.v.m. een alternatief 

format voor BUIC. De verschillende teams kunnen hun 

mening/antwoorden voorleggen op de AV in november-december.  

4. BUOC 

- Velden in Gent liggen vast voor 1 speeldag. 

- De velden in Moeskroen waren niet beschikbaar op de opgegeven data: moet 

naar nieuwe data gezocht worden. 

 Sigi informeert naar mogelijke nieuwe data in Moeskroen. 

- Bommie merkt op dat het vreemd is dat het eerste grastornooi in België 

BUOC is.   

- Wegens examens, vakantieperiodes, etc. is het niet mogelijk om BUOC-

weekends te organiseren die na andere grastoernooien vallen.  

 Alternatieve opties: meer weekends? Extra finaleweekend? Enkele 

zondagen? 

 Bommie stuurt bevraging rond met vragen i.v.m. BUOC 2013 naar 

alle Vlaamse clubs en Benoît zodat het zo ook de Waalse ploegen 

bereikt.   

5. EUC: mail Boris 

- Wat kan de VLUFF met deze informatie doen? 

 VLUFF kan enkel professionele structuur aanbieden: trainer clinics, 

coaches voor nationale teams aanbieden (al zijn deze moeilijk te 

vinden), monthly games organiseren waaruit later nationale teams 

worden gekozen (al valt dit meer onder de bevoegdheid van de BUF) 

6. VLUFF acties 

6.1. Lidkaart 

- Er moet iets concreets gedaan worden met de lidkaarten van de VLUFF, al 

kan het ook al dienen als bewijs van betaling. 

- Lidkaart bevat: verzekering en polis van de VLUFF (indien ze hiervoor 

kiezen), logo, rekening nr. van de VLUFF, persoonlijk nr. van de speler.  

 Foto’s zijn niet nodig. 

- Invoegen Invoeren van lidkaarten laten aansluiten op de hernieuwing van het 

lidmaatschap. 

- Lieven hoort rond bij ketens zoals Intersport, Decathlon, Sport’s direct, 

United Brands, … naar mogelijke kortingen. 

6.2. Website 
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- Eerst moeten details gespecificeerd worden i.v.m. de website (bv. Hoe vaak 

moet de website geüpdate worden en door wie moet dit gedaan worden?). 

Daarna kunnen bureaus gecontacteerd worden. 

- Voordat de officiële website in orde is moet de facebook-pagina gepromoot 

worden. 

- De gedateerde informatie moet van de site gehaald worden. Beter wat minder 

info dan gedateerde info. Zo lijkt het alsof de vluff niet meer bestaat. 

6.3. Trainer clinics 

- Hollanders Nederlanders contacteren voor informatie. 

6.4. Logo 

- Ontwerp logo zo goed als afgerond. Eventueel nog kleuren veranderen, omdat 

de kleuren ook in o.a. de website moeten voorkomen en rood kan hard 

overkomen. 

- Logo moet z.s.m. afgerond worden.  

6.5. EUCF 

- Standje met beach-vlaggen en banner van de VLUFF. 

- Sigi maakt flyer met regels + contactgegevens (Lieven: gmail account)  

- Sigi maakt een ontwerp voor de beach-vlaggen en banner: belang afronding 

logo! 

- Bij de Nederlandse Frisbeebond vragen naar een boekje met meer informatie 

voor geïnteresseerden. 

- Via Bloso LO-leerkrachten uitnodigen om naar wedstrijden te komen kijken. 

6.6. Erkenning 

- Erkenning zou op lange termijn een deeltijds personeelslid van de Vlaamse 

Overheid kunnen betekenen en financiële ondersteuning voor projecten.. 

- Erkenning houdt in dat we heel wat administratieve verplichtingen 

bijkrijgeno.a. de: jaarrekening, begroting, beleidsplan enzoverder.  moeten 

bijwerken. 

- Zou voor 2013 in orde moeten zijn.Fery heeft een voorlopige 

erkenningsaanvraag ingedient en probeert voor september 2012 de definitieve 

aanvraag voor erkenning in 2013 rond te hebben. 

6.7. Electrabel sponsoring 

- Fery zijn werkgever steunt projecten/verenigingen waarin werknemers als 

vrijwilliger actief zijn. Een aanvraag moest voor 1 september 2011 binnen 

zijn. 

- Een mogelijkheid zou zijn om Plan B te sponsoren om naar het WK in Japan 

te gaan.  

-  Sponsoring van Plan B zou betekenen dat maar een klein aantal mensen ervan 

kunnen profiteren.  

- Beter zou zijn om te wachten en een project uit te denken waarvan meer 

mensen van kunnen profiteren, zoals nieuwe ploegen of het geven van 

initiaties. 

 

6.8. Frisbee Kit 
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6.8.- In de VS is er een pakket te koop met een 6-tal schijven met de 

belangrijkste regels op en een korte uitleg over Ultimate Frisbee.  

http://www.dtworld.com/Ultimate_Outreach_Kit_p/ultkit.htm 

6.9.  

 

Met opmaak: Meerdere niveaus +
Niveau: 1 + Nummeringstijl:
Opsommingsteken + Uitgelijnd op: 
2,03 cm + Inspringen op:  2,67 cm

Met opmaak: Engels (V.S.)

http://www.dtworld.com/Ultimate_Outreach_Kit_p/ultkit.htm

