
Verslag Algemene vergadering VLUFF VZW 13 Maart 2016 

Huis van De Sport – Boomgaardstraat 22/35 – 2600 Berchem 

Contents 
 

1 Agenda 

2 Aanwezigen: .......................................................................................................................................... 2 

3 FROS Jeugdsportfonds ........................................................................................................................... 3 

4 Wijzigingen Bestuur VLUFF vzw ............................................................................................................ 5 

4.1 Kwijting afscheidnemende bestuurders ........................................................................................ 5 

4.2 Verkiezing nieuwe bestuurders ..................................................................................................... 5 

5 Werking Raad van bestuur .................................................................................................................... 5 

6 Financieel Overzicht .............................................................................................................................. 5 

7 Trainersopleidingen ............................................................................................................................... 6 

8 Initiaties ................................................................................................................................................. 7 

9 Bijscholing: ............................................................................................................................................. 7 

10 Overzicht Leden en Clubs: ................................................................................................................. 7 

11 Werking Belgian Ultimate Federation ............................................................................................... 7 

12 Gekwalificeerde trainers: .................................................................................................................. 9 

13 Vlaamse Frisbee Awards.................................................................................................................. 10 

14 Varia................................................................................................................................................. 10 

 



 

2 Aanwezigen:  
Voornaam Naam Vereniging 

Fery Vanhemelryck Diabolic Heaven / Vluff 

Kasper Van Waes Jetset 

Freek Janssens Jetset 

Felix Godts Jetset/VLUFF 

Dajo Aertssen Gentle 

Aaron Vande Weghe Gentle 

Simon Plasschaert Gentle/VLUFF 

Jeroen Heremans Freespect 

Benjamin Van Oudenhove Freespect 

Ruben Nackaerts Schijnwerpers FC 

Koen De Winter Schijnwerpers FC/VLUFF 

Dries Dingenen Helgtre 

Ward Lemmens Helgtre 

Katrijn Gijbels Helgtre 

Maarten Knevels Helgtre 

Peter Liekens Vos Ultimate 

Tim De Boom Vos Ultimate 

Matthijs Van Meerssche Vos Ultimate 

 



3 FROS Jeugdsportfonds 
Het Fros jeugdsportfonds ondersteunt sportclubs met een actieve jeugdwerking.  

Dit fonds staat open voor de leden van FROS, dus niet enkel Ultimate Frisbee clubs. 

Afgelopen jaar dienden Jetset Ultimate & Gentle een dossier in. Zij ontvingen respectievelijk 394,84 

& 781,94 €.  

Het budget voor het jeugdsportfonds wordt in 2016 uitgebreid van 3000 naar 5000 Euro. 

 

 

Bestedingsmogelijkheden 

- Kosten gerelateerd aan jeugdwerking 

- Inschrijvingsgeld erkende opleiding/bijscholing 

- Aankoop/huur sportaccommodatie, -documentatie, -materiaal of  

promotiemateriaal 

- Verplaatsingsonkosten gediplomeerde trainer  

 

 

 

Basisvoorwaarden deelname: 

1) Aangesloten bij FROS op 1 april  alle clubs ok 

2) Panathlonverklaring ondertekend  

3) Minstens 1 opgeleide jeugdtrainer op 1 april  

Trainersopleiding VLUFF 

Ok voor: Gentle, Helgtre, Disco Duro, Freespect, Jetset, Diabolic 

Heaven 

         4)    Minstens 10 actieve jeugdleden op 1 april 



Timing 

1 FEBRUARI  verzending Reglement en Vragenlijst  

MAART  infovergadering voor geïnteresseerde clubs 

1 APRIL  indiendatum voor inschrijvingsformulier  

APRIL-OKTOBER mogelijke begeleiding ter plaatse  

15 OKTOBER  indiendatum vragenlijst en stavingsdocumenten 

OKTOBER-NOVEMBER  verwerking en controle dossiers  

1 DECEMBER  indiendatum financiële bewijsstukken  

31 JANUARI  definitieve afrekening en uitbetaling   

 

Om een aanvraag te kunnen indienen voor het jeugdsportfonds moet een intentieverklaring 

opgestuurd worden voor 1 april 2016. Jetset heeft reeds een dossier ingediend.  

Vraag Jeroen (Freespect): Wat is de leeftijdsvoorwaarde om jeugdlid te zijn? 

Antwoord Simon: Jonger dan 18.  

Vraag Kasper (Jetset): Voor welke periode mogen kosten ingediend worden? 

Antwoord Simon: Er mogen kosten ingebracht worden per kalenderjaar, dus van 1 januari tot 31 

december.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Wijzigingen Bestuur VLUFF vzw 
 

Voorzitter Fery Vanhemelryck & Secretaris Simon Plasschaert behouden hun mandaat.  

4.1 Kwijting afscheidnemende bestuurders 
Lieven d’Hondt & Hans Geyens nemen afscheid van het bestuur. De AV gaat akkoord.  

4.2 Verkiezing nieuwe bestuurders 
Koen De Winter is kandidaat penningmeester. Alle aanwezige leden stemmen voor. 

Felix Godts is kandidaat bestuurslid. Alle aanwezige leden stemmen voor.  

Felix zal Lieven vervangen in het bestuur van de Belgian Ultimate Federation.  

 

Dajo Aertssen (Opleidingen) & Kristof Morlion(communicatie) nemen een adviserende rol op voor 

de VLUFF. Zij treden niet toe tot het bestuur van de vzw. 

5 Werking Raad van bestuur 
 

De raad van bestuur heeft beslist om volgens 5 pijlers te werken: 

 Communicatie 

 Administratie 

 Erkenning 

 Promotie/sponsoring 

 Ondersteuning 

 

5 pijlers  elk met eigen verantwoordelijke + eigen budget 

 (verantwoordelijke is vrij om team samen te stellen voor subtaken) 

4 vergaderingen per jaar met verantwoordelijken om terug te koppelen/rapporteren 

 (alle onkosten = catering + verplaatsing worden vergoed) 

1 vergadering wordt voorafgegaan door etentje 

 (voor verantwoordelijken pijlers) 

 

6 Financieel Overzicht 
 

Onze nieuwe penningmeester Koen De Winter geeft een financieel overzicht van de periode 2014-2015.  

In het jaar 2014 had de vzw vluff een negatief resultaat van 100,86 € . Dit kwam door de stijgende kost 

van de verzekering. Nadat de algemene vergadering had ingestemd met de verhoging van het lidgeld  

naar 15€ hadden we in 2015 een positief resultaat van 3714,92€  



Inkomsten gestegen Lidgeld + winstmarge initiaties 

Geanticipeerde bestedingen - Lidgeldverhoging FROS 2017 

- Initiatieaanvragen zonder budget zelf invullen 

- Kwaliteit trainersopleidingen 

- Promo-acties 

- Gratis lidmaatschap 1e jaar nieuwe clubs 

- Budgettering 5 pijlers 

- Aankoop initiatiemateriaal 

- Lange termijnplanning 

 

7 Trainersopleidingen 
 

Het inschrijvingsgeld van 10 € per les per trainer blijft behouden.  

De lesgevers worden gecompenseerd door een hoger uurloon voor initiaties. 

De clubs worden gecompenseerd doordat spelers met een trainersopleiding tellen als erkende lesgever 

voor het Fros jeugdsportfonds. 

 

De trainersopleidingen zullen vanaf nu nog slechts 4 jaar geldig zijn.  

Dajo & Kasper merken op dat andere trainersopleidingen niet vervallen.  

VLUFF zal evalueren of we een korte bijscholing kunnen introduceren.  

In de volgende sessies zal een onderdeel EHBO worden genomen. Dit is ook een vereiste om later te 

evolueren naar een VSF erkende opleiding en is een grote meerwaarde voor trainers.  

 

Vanaf dit jaar zullen we ook een sessie Niveau 2 organiseren, voor trainers die al het niveau 1 behaald 

hebben. 

Jetset & Vos Reynaert zijn kandidaat om de volgende trainersopleidingen bij hen te organiseren.  

Simon vraagt om foto’s en verslagjes door te sturen van initiaties voor op de website en social media. 



8 Initiaties 
In 2015 werden 18 initiaties ingevuld door VLUFF-lesgevers, VLUFF betaalde de lesgevers 1984,62 euro 

en had 419,08 € inkomsten voor de administratie. 

Dit bedrag stroomt terug naar initiatiemateriaal en naar de betaling voor lesgevers  

Vanaf 2016 zal een lesgever met trainersdiploma 40 € per uur ontvangen. 

Een lesgever zonder diploma krijgt 30€ per uur. 

De kilometervergoeding wordt afgeschaft. 

Jetset vraagt om de lijst met initiaties door te mailen.  

Vluff stuurt de initiaties naar alle erkende lesgevers, maar indien jullie ons een namenlijst bezorgen 

kunnen we deze personen toevoegen. (In het verleden kregen we commentaar dat we teveel mails 

stuurden). 

Scholen en jeugdbewegingen zullen 50 €/h moeten betalen, bedrijven 60€ per uur. 

9 Bijscholing: 
Op 23 april organiseert VLUFF vzw een bijscholing voor leerkrachten lichamelijke opvoeding in de regio 

Heuvelland.  

In Leuven en Hasselt werden in het verleden ook al leerkrachten LO bijgeschoold in Ultimate Frisbee. 

10 Overzicht Leden en Clubs: 
Vluff vzw heeft momenteel 822 leden. Dit is een stijging van 20 % tov vorig jaar. 

3 nieuwe clubs: 

Zero Gravity – Steven Donkers 

KUFC (Kortijkse Ultimate Frisbee club) - Tim Desmet 

Seafreeze – Mathieu Allaert 

11 Werking Belgian Ultimate Federation 
 

Huidig bestuur: 

Fery Vanhemelryck 

Felix Godts  

Martin Lagneaux 

Julien Blondeau 

Belgische Kampioenschappen 



Kampioenschapshervorming is vlot verlopen. Felix is een grote aanwinst.  

Evaluatie van BU(W/M)IC is reeds gestart, de zaal voor de finales was niet ideaal voor 2 velden naast 

elkaar.  

BFDF: 

Problemen met wegvallen Belgian Flying Disc Federation. In december 2015 heeft een bestuurd van de 

BFDF deze vzw opgeheven. Alhoewel de BFDF al jaren niet meer actief was kan het opheffen van deze 

vzw voor problemen zorgen. Dit was al jaren onze officiele verbinding met de WFDF, in de praktijk 

verzorgde de Belgian Ultimate Federation deze contacten, maar op papier was dit nog de BFDF. We 

moeten nu een nieuwe vzw oprichten en een nieuwe erkenning aanvragen bij wfdf. (maar dit is een 

formaliteit). 

Financiën:  

Tot op heden was de enige bron van inkomsten voor de BUF de organisatie van Belgische 

kampioenschappen. Omdat BUF wilt dat deze eenvoudig toegankelijk zijn voor alle spelers houden we de 

teamfee bewust zo laag mogelijk.  

De reserves die waren opgebouwd in het verleden zijn opgebruikt aan de ondersteuning van de 

nationale ploegen. (Reserveren van velden voor de selecties, betalen van de teamfees…) 

Als alternatieve financiering stelt de BUF voor dat de VLUFF en de FBFDV  2,5€ doorstorten per lid om de 

werking van de Belgische koepel te ondersteunen.  

Gezien de goede financiële toestand van VLUFF is dit geen probleem.  

Na een korte discussie wordt de volgende vraag ter stemming voorgelegd: 

Is de Algemene vergadering akkoord om voor het jaar 2016 een bedrag van 2,5 € per lid door te storten 

naar de Belgian Ultimate Federation. Dit mits eenzelfde betaling door de franstalige federatie FBFDV, en 

een engagement van BUF om op termijn zelfvoorzienend te worden. 

Alle aanwezige leden stemmen voor.  

Diabolic Heaven 

jetset 

Gentle 

Vos Reynaert 

Schijnwerpers 

Helgtre 

Freespect 

Vluff vzw zal dus 2,5€ betalen aan de Belgian ultimate Federation, gebaseerd op het aantal leden op 1 

januari 2016, mits eenzelfde engagement van de FBFDV ASBL. 

Dit is een eenmalige betaling, volgend jaar kan de AV opnieuw beslissen om al dan niet een bedrag toe te 

kennen.  

  



 

12 Gekwalificeerde trainers:  
 

In onderstaande tabel vinden jullie een overzicht van de trainers die in 2015 hun diploma haalden.  

Indien iemand een elektronische kopie wilt van het diploma kan dit opgevraagd worden via 

simon.plasschaert@fros.be 

Deelnemers 2015 Club 

Jelle Carron 

Jeroen Heremans 

Jonas Van De Pol 

Jon Van Den Abeele 

Cedric Leung 

Wouter Caron 

Koen Willaert 

Kasper Van Waes 

Charlotte Peeters 

Karl Kestens 

Jolien De Ruytter 

Simon Plasschaert 

Jeroen Heremans 

Ortwin Delaet 

Shana Jans 

Martijn Van Roey 

Gentle 

Freespect 

Freespect 

Gentle 

Jetset 

Jetset 

Jetset 

Jetset 

Jetset 

Jetset 

Jetset 

Gentle 

Freespect 

Diabolic Heaven 

Diabolic Heaven 

Helgtre 

 

 



 

 

13 Vlaamse Frisbee Awards 
 

In navolging van de Nederlandse Frisbeebond had het bestuur besloten om Vlaamse frisbee awards op te 

richten. Dit om het community gevoel te promoten, interacties tussen de spelers te bevorderen meer 

aandacht op te wekken voor de Algemene vergadering.  

Enkel Aaron is aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen. (Nationale open Ploeg en Freezzzbeezzz 

waren beide op trainingsweekend) 

Most Valuable Player – Male  

Pieter-jan De Meulenaere 

Most Valuable Player - Female 

Elle Cromheecke 

Most Spirited Player 2015 

Wannes Kestens 

Most promising junior 2015: 

Aaron Vande Weghe 

Best tournament 2015: 

Tom’s Tourney 

14 Varia 
 

 Jeroen (Freespect) vertelt dat zij het moeilijk hebben om hun leden op tijd de nodige gegevens 

door te geven en zich in te schrijven voor tornooien. Hierdoor kunnen ze soms niet met 2 

ploegen deelnemen en kunnen ze moeilijk selecties maken. 

Freespect gebruikt een google docs, gebaseerd op een document van  een Duitse club (via Bea) 

Hij vraagt zich af hoe andere clubs dit doen. 

o Diabolic Heaven gebruikt Teamsnap. Zij hebben hetzelfde probleem, de 

kapiteins/bestuurders moeten regelmatig herhalen dat er moet ingeschreven worden. 



Voor BUMIC hadden we een facebook groep aangemaakt als aanvulling. Dat helpt wel 

voor de communicatie.  

o Helgtre werkt met facebook. De trainers gebruiken een (gedeelde) trainers-account  

o Jetset gebruikt Teamingme .Hiermee wordt een groot deel van het proces 

geautomatiseerd, bijvoorbeeld het versturen van herinneringen aan spelers die nog niet 

inggeschreven zijn. 

o Gentle herhaalt nog eens extra tijdens trainingen dat spelers hun aanwezigheden 

moeten doorgeven. 

 Dajo (Gentle/VLUFF) nodigt alle aanwezigen uit om naar het Europese jeugdkampioenschap te 

komen kijken op de Blaarmeersen in Gent. 

De finales vinden plaats op 24 juli. Dat weekend zijn er ook Gentse feesten.  


