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Verslag algemene vergadering  

Vlaamse Ultimate Frisbee Federatie vzw / Frisbee.Vlaanderen vzw 

 

Huis Van De Sport Berchem                                                                                                               25/02/2017 

Boomgaardstraat 22 bus 35                                                                                                          14u00 - 17u00 

 
1. Aanwezigen 
2. Werking 
3. Jeugdsportfonds 
4. Financiën en begroting 
5. Data sportseizoen 2017/2018 en 2018/2019 
6. Naamsverandering + statutenwijziging 
7. Stemming logokeuze 

- Pauze    - 
8. Update Belgian Ultimate 
9. Initiatie-vergoedingen 
10. Dopingregulatie 
11. Stemmingen 
12. Varia 
13. Bijlages 

 
1. Aanwezigen 

 

 CLUB VERTEGENWOORDIGD DOOR 

Aanwezige clubs Freespect 
Schijnwerpers FC 
Diabolic Heaven 
Dendermonde 
Vos Reinaert Ultimate 
Ultimate Frisbee Helgtre 
Gentle 
Jetset 
Freezzzbeezzz 

Jeroen Heremans 
Constantijn Scheers 
Amélie Werckx 
Koen Bernauw 
Tim De Boom 
Dries Dingenen 
Kristof De Schrijver 
Kasper Van Waes 
Boris Van de Loock 

Afwezig met volmacht KUFC Simon Plasschaert 

Afwezig zonder 
volmacht 

Zero Gravity 
Disco Duro 
Saturnus 
Slijpschijven 
Sea Freeze 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 Naam Functie 

Namens het bestuur Fery Vanhemelryck 
Felix Godts 
Koen De Winter 
Simon Plasschaert 

Voorzitter 
Bestuurder 
Penningmeester 
Secretaris 

Hierbij is een 2/3e meerderheid van de leden aanwezig, alle gemaakte beslissingen op deze Algemene 

Vergadering kunnen bijgevolg rechtsgeldig beschouwd worden. 
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2. Werking 

Stand van zaken: 

13 clubs in Vlaanderen = status quo 

973 aangesloten leden = stijging met 18.4% tov. 2015 

38 Nieuwe gediplomeerde trainers = stijging met 200% tov. 2015 

27 Initiaties ingevuld in 2016 = stijging met 150% tov. 2015 

100 Discs verkocht = stijging met 66.7% tov. 2015 

4 Vrijwilligers 

10 jarig bestaan van de federatie in 2018 = mogelijkheid tot extra initiatieven 

 

Opmerkingen: 

Wanneer wordt de volgende trainersopleiding ingepland? 

 Telkens eind november, we proberen dit jaarlijks op dezelfde datum te plannen. 

Kan de opleiding 2 keer per jaar georganiseerd worden? 

 Gezien de workload die erbij komt kijken houden we het voorlopig op 1 editie per 

jaar. 

Kan naast de trainersopleidingsdag nog een aparte (verkorte) opleidingsdag voorzien 

worden? Eén waarin een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende opleidingen? 

 De jaarlijkse FROS-bijscholingsdag kan hier een antwoord op bieden, met een rijk 

aanbod aan verschillende sessies door externe experten. 

 

3. Jeugdsportfonds 

 

FROS Multisport Vlaanderen verdeelde €4.000 onder haar sportclubs die een niet-erkende 

sporttak beoefenen. 8 clubs namen hieraan deel waarvan 3 frisbeeclubs nl. Jet Set, Gentle en 

Diabolic Heaven.  

4 voorwaarden om deel te nemen aan dit fonds nl.  

a. Aangesloten bij FROS Multisport Vlaanderen vzw 

b. Panathlonverklaring ondertekenen 

c. Minstens 1 opgeleide trainer 

d. Minstens 10 actieve jeugdleden 

 Bestedingsvoorwaarden zijn beperkt nl. enkel duurzame investeringen voor de jeugd. 

 Het budget dat geïnvesteerd wordt in dit fonds voor 2017 verhoogt dus zeker een aanrader! 
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4. Financiën en begroting 

 

Zie bijlages: 

12.1 Financieel overzicht 2016 

12.2 Begroting 2017 

 

Opmerkingen: 

Moet er een 0-aangifte gedaan worden voor de patrimoniumtaks?  

 Wellicht is dit niet nodig als je club niet in aanmerking komt, in dat geval kan je 

ook wachten op een aanslagbiltjet. Als uw club hier wel voor in aanmerking komt kan 

je wel doorgeven dat uw club hiervoor is vrijgesteld. 

Een voorraad aan sportmateriaal zou in principe wel moeten aangegeven worden 

maar bijna alle clubs zullen hiervoor vrijgesteld zijn. 

 

 

5. Data sportseizoen 2017/2018 en 2018/2019 

 

Indoor Kampioenschappen 

 BU(M)IC 
 26 november 
 17 december 
 28 januari 
 25 februari 

 

 BUWIC qualifiers 
 11 februari  
 Mogelijk een extra dag / 

opsplitsing in divisies 
 Vraag om feedback komt er na 

de play-offs 
 

 BUYIC 
 Januari 
 Jade / Laurent gaan contact 

opnemen met jeugdcoaches 
 

 BU(W/M)IC Play-Offs 

 11 maart 

Outdoor Kampioenschappen 

 BUMOC 
 14 - 15 oktober 
 Blaarmeersen Gent 
 Mogelijk 2 divisies 

 

 BUOC 
 BUOC I:  14 - 15 april 
 BUOC II: 28 - 29 april  
 Finals: 1 juli 

 
 BUYOC 

 April 
 Eerst evaluatie na BUOC dit 

jaar 
 

 BUWOC 
 30 juni - 1 juli 

 

Seizoen 2018/2019: 

Indoor 

Overal 2 dagen vroeger, de speeldag in december wordt echter 1 week opgeschoven van 15 

naar 22 december. 

Outdoor 

BUOC 1: 2 devisies in Leuven, 2 in Edingen, 2 bij de Rabits en 2 in Kortrijk. 

tot 1 maart mogen clubs vragen om 1 devisie lager geplaatst te worden, tot dit definitief 

bevestigd is wordt er gewacht met communiceren van de finale indeling. 

BUOC 2: Leuven, Gent en Bastenaken 
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6. Naamsverandering & stemming logokeuze 

 

6.1 Naamsverandering 

2 redenen om de overstap te maken van Vlaamse Ultimate Frisbee Federatie vzw naar 

Frisbee.Vlaanderen vzw nl. 

a. Herkenbaarheid & Uniformiteit 

 

 
 
 
Facebook 
Twitter 
Linkedin 

VLUFF vzw                                VS. 
www.vluff.be 
vlaamsefrisbeefederatie@gmail.com 
vlaamsefrisbeefederatie 
frisbeefed 
vlaamse ultimate frisbeefederatie 

Frisbee.Vlaanderen vzw 
www.frisbee.vlaanderen 
info@frisbee.vlaanderen 

frisbee.vlaanderen 
frisbee.vlaanderen 
frisbee.vlaanderen 

 

b. Blijk van goodwill/innovatie/professionaliteit/toenadering naar Sport.Vlaanderen vzw 

 Dit heeft als gevolg dat er een statutenwijziging wordt doorgevoerd en wijziging van 

het huishoudelijk reglement. Beide worden voorgelegd ter inzage en worden als 

laatste agendapunt voorgelegd ter goedkeuring. Daarbij ook een opportuniteit om 

de stijl (logo) van de federatie een nieuwe look te geven. 

 

6.2 Stemming logo 

Procedure: via facebook werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij iedereen 5 logo-

inzendingen kan doen. Carte Blanche. Ontwerper van het winnende logo ontvangt €150. 

Het bestuur maakte een voorafgaande selectie en stelt voor aan de AV dat er een 2/3e 

meerderheid nodig is om een beslissing te maken. 

7 inzendingen werden doorgestuurd. 

 

Stemming: 

Logo 1: 2 stemmen 

Logo 5: 3 stemmen 

Logo 8: 4 stemmen 

Zoals de stemming bevestigd en eerder verklaard bij een niet-unaniem resultaat wordt het 

ontwerp van een nieuw logo uitbesteedt. 

 

 

 

 

pauze 
Mogelijkheid om statuten, huishoudelijk reglement, dossier JSF, werking 2016, … in te kijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vluff.be/
mailto:vlaamsefrisbeefederatie@gmail.com
http://www.frisbee.vlaanderen/
mailto:info@frisbee.vlaanderen
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7. Update Belgian Ultimate 

 Bestuurders frisbee.vlaanderen ongewijzigd:  
 Fery Vanhemelryck & Felix Godts 

 Wijziging Franstalige bestuurders:   
 Julien Blondeau stopt 
 Jade Pohlig (Flying Rabbits) & Laurent Massart (Mooncatchers) komen er bij 

en vervoegen Martin Lagneaux (XLR8RS) 
voorlopig dus onbalans 2-3 , extra Nederlandstalige welkom 
 Statuten nieuwe BFDF bijna klaar om te tekenen (BUF = feitelijke vereniging) 
 Sterke professionalisering competities, nationale teams & jeugdwerking (U17, U20 en 

U20 dames).  
 nog veel werk voor structuren, financiën (en om niveau te behouden).  

 
8. Initiatie-vergoedingen 

 
2016 
Tarieven vraagprijs: €60 / €50 of € 0 
Tarieven verloning: €40,00 / €30,00 
Stijgend aantal aanvragen door Sport Vlaanderen 
2017 
Hervorming naar 1 tarief voor het aanvragen van een initiatie zonder onderscheid voor 
scholen of bedrijven nl. € 35,00 per uur 
Hervorming verloning lesgevers naar € 20,00 per uur + forfait van € 20,00 voor 
gediplomeerde lesgevers. Uitbetaling via vrijwilligersvergoeding. 
Goedkoper voor aanvragers + gemakkelijkere verwerking met als doel om meer initiaties aan 
te kunnen bieden in de toekomst. 

 
9. Dopingregulatie 

 
Frisbeespelers vallen onder de categorie breedtesporter (> elitesporter) 
Breedtesporter = iedereen die in georganiseer verband aan sport doet. 
Puur theoretisch zouden deelnemers aan EK of WK als elite kunnen gecategoriseerd worden 
maar wordt niet gedaan wegens lage dopinggevoeligheid en kleine sport. 
Ook voor breedtesporters is er kans op dopingcontrole!  
Negatief: geen probleem 
Positief  TTN : toestemming therapeutische noodzaak (bv. neusspray) 

-18: doktersattest is voldoende 
+18 : kan TTN aanvragen NA de controle maar moet TIJDENS de controle wel melden 
welke producten genomen werden. 

Positief  geen TTN = verboden middel 
Lijst van verboden middelen maakt onderscheid tussen stoffen die altijd verboden zijn en 
stoffen die alleen verboden zijn in wedstrijdverband (bv. cannabis). 
Straffen:  
Standaard = schorsing van 4 jaar + boetes tussen €1.000 en €4.000 + evt. strafrechterlijke 
vervolging. (Schorsing = uitsluiting aan deelname van alle wedstrijden, evenementen of sport 
in georganiseerd verband; alles in clubverband). 
Finaleweekend BUOC en Finale BUIC zijn doorgegeven aan NADO (meldingsplicht) bij deze 
evenementen is er een grotere controlekans. Bovendien hebben ze toegang tot de 
wedstrijdkalender. 
 
Elite: moet altijd proactief een TTN kunnen voorleggen 
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10. Stemmingen 
 

10.1 De naamswijziging van Vlaamse Ultimate Frisbee Federatie naar Frisbee.Vlaanderen 
wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

 
10.2 De statutenwijziging wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
 
10.3 De wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden unaniem goedgekeurd door de 

Algemene vergadering. 
 
10.4 De jaarrekening 2016 wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene vergadering. 
 
10.5 De begroting voor 2017 wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene vergadering. 
 

11. Varia 
 
Waarom worden de bestuurders van Frisbee.Vlaanderen niet vergoed? Mogelijks kan dit meer volk 
naar het bestuur van de federatie kunnen trekken? 
 
 Het bestuur ziet geld niet als een motivator om een mandaat op te nemen en vindt het niet nodig 
om hiervoor vergoed te worden. 
Aantrekken van nieuwe bestuursleden blijft wel een werkpunt. 

 

12.  Bijlages 

12.1 Financieel overzicht 2016 

12.2 Begroting 2017 

 


