
 

 

Verslag AV 

22/02/2014 

Huis van de Sport Berchem 

 

 
Aanwezig  Verontschuldigd  

 

Vos Ultimate 

Tim De Boom – Dennis De Cat 

Slijpschijven 

Jens Moens – Simon Plasschaert 

Freezzzbeezzz 

Geoffrey Meyns – Frank Scholten 

Gentle 
Arne Goes – Jelle Van Coillie – Mathias 

Vangroenweghe 

Freespect 
Jeroen Heremans – Sarah Bijttebier  

Jetset 

Freek Janssens – Karl Kestens 

Diabolic Heaven 

Sigi Bodson – Maren De Dobbeleer 

Helgtre 

Dries Dingenen – Jeroen Evens 

Schijnwerpers 

Koen De Winter 

Nederlandse Frisbeebond 

Luzia Helfer 

Get Horizontal 

Johan Bommerez 

Bestuur VLUFF  
Fery Vanhemelryck, Lieven D’Hont,  

Hans Geyens, Simon Plasschaert 

 

Frisbier 

Disco Duro 

De Karolingers 

Y.O.D.A. 

 

 
De vergadering werd voorgezeten door Fery Vanhemelryck ( voorzitter) 
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Agenda 

 

1) Samenstelling huidige bestuur 

2) Werking Vlaamse federatie 

3) Financieel overzicht 

4) Ledenoverzicht 

5) Verzekeringen 

6) Huidige positie 

 

A) Erkenning van Ultimate Frisbee 

(verplichtingen, voordelen, nadelen, stemming) 

B) Doelstellingen 2014 

C) Hindernissen + gevolgen 

D) Oplossingen 

 

“Time for YOU to move!” = werkdocument (bijlage) voor de deelnemers 

 

1. Samenstelling huidige bestuur 
 

Het vorig bestuur nl. Vroman Toon, Bodson Sigi, Coppejans Tim, Vroman Karel en De Fraeye 

Joachim wordt ontbonden. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Fery Vanhemelryck, Lieven 

D’hont, Hans Geyens en Simon Plasschaert. Het nieuwe bestuur wordt goedgekeurd en erkend door de 

Algemene vergadering. De zetel van de federatie wordt gewijzigd naar Hefveldstraat 99, 3500 Hasselt. 

Voorzitter: Fery Vanhemelryck 

Penningmeester: Lieven D’hont 

Secretaris en communicatie : Simon Plasschaert 

Hans Geyens : Communicatie 

 

De Algemene vergadering keurt de statuten goed. 
De Algemene vergadering keurt het huishoudelijk reglement goed.  

 

2. Werking Vlaamse federatie 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 

Promotie, administratie, BUL, trainersclinics, clubondersteuning, informeren, initiaties 

 

 

 

 

 

 

http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
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3. Financieel overzicht 

Penningmeester Lieven d’hont geeft een overzicht van de financiële toestand van de vzw. 

 

2012-2013 2013-2014 

 

Inkomsten 

703 leden * 10 euro = 7030 euro 
 

Uitgaven 

Verzekering : 703 * 5,54 euro = 3894,62 euro 

WFDF lidgelden : 703 * 1 euro = 703 euro 

 Over voor VLUFF : 2433 euro ( - 881 euro voor oa 

jeugdsponsoring) 

 
 

Overzicht uitgaven in 2013: 

- Kilometer vergoeding Johan Bommerez Xtreme Xperience 

2013 

- Terugbetaling flyers Extreme Experience 

- Sponsoring VLUFF voor BUL 2013-2014 

- FROS amateursportfederatie 

- Lidmaatschappen 

- New Haro NV 
 

Over in 2012= 1551.69 euro 
 

 

Inkomsten 

645 leden * 10 euro=6450 euro 

 

Lidgeld 2013-2014 betaald: 

- Disco Duro 

- Schijnwerpers 

- Gentle 

- Freezzbeezz 

- Diabolic 

- Jet Set 

- Vos 

Nog te betalen : 

- Slijpschijven 

- Helgtre 

- Freespect 

- Frisbier 

- Karolingers 

- Y.O.D.A. 
 

Uitgaven 

 

Verzekering : 645 * 6.5 euro = 4192,5 euro 

WFDF: 645 * 1 euro = 645 euro 

 Over voor VLUFF : 1612.5 euro  
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4. Ledenoverzicht 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 
Daling van 58-tal leden 

 

5. Verzekeringen 

 

- Deadline voor jaarlijkse aansluiting : 1 Oktober 
- Nieuwe clubs kunnen heel jaar door aansluiten. 

- Nieuwe leden binnen een club kunnen aansluiten via het tabblad “ nieuwe leden “ in de 

Excel file. 

- Prijs voor verzekering: 6.50 euro per persoon 
 

6. Huidige positie van VLUFF binnen het sportlandschap 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 

6a erkenning van Ultimate Frisbee 

Nu : lid van FROS amateursportfederatie, van hieruit kunnen we 2 richtingen uit. 

1. Erkenning 

+ Nu of nooit ( aankomend decreet maakt erkenning in toekomst lastiger) 

+ Opent deur naar VTS opleidingen 

+ Gemeentelijke subsidies 

+ Garandeert voortbestaan ( erkenning wordt niet makkelijk afgenomen) 

-  Extra werk   -  5 bestuursleden  -  Geen subsidies 

-  Verplichtingen   -  Geen lid meer van FROS ( geen fed. onder een fed.) 

Erkenning staat niet gelijk aan subsidiëring door overheid, subsidiëring is afhankelijk 

van de beschikbare budgetten van de overheid. 

      2.  Blijven bij FROS als niet erkend 

 + Financiële steun 

 + Administratieve steun 

 + Praktisch ( steun in logistiek, werkuren van FROS voor de sport) 

 + Toegang tot scholen, events, .. 

 

 - Blijven een niet-erkende sport, geen volledige autonomie. 

 

 

 

http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
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Voorwaarde voor erkenning  meer engagement ! 

Door bestuursleden te vergoeden ? 

Door per x aantal leden per club verplicht iemand af te vaardigen ? 

Idee : creëren van meer specifieke bestuursfuncties waardoor vrijwilligers zich slechts voor 1 

onderwerp moeten engageren ( op deze manier werklast omlaag voor huidige bestuurders). 

 

Opmerking 1 : 

Het is gevaarlijk om nu al over te schakelen naar erkenning, we zijn nog maar pas bij FROS 

aangesloten. Hoever kunnen we hier nog mee gaan ?  FROS heeft de sport al goed 

geholpen maar het decreet komt volgend jaar waardoor erkenning nagenoeg onmogelijk zal 

worden, het is nu of nooit. 

Opmerking 2 : 

Kunnen we terugkeren naar FROS als erkenning niet goed zou uitdraaien ?  Ja, dit is 

mogelijk maar ook FROS wilt dat de sport vooruitgaat. Dit zou een goed uithangbord zijn 

voor FROS. 

Opmerking 3 : 

De clubs zullen ook professioneler moeten geleid worden als we serieus voor erkenning 

willen gaan en dit een succes willen maken. Er zal breder moeten worden gewerkt en breder 

mensen moeten worden aangesproken (niet enkel spelende leden in een club maar ook niet-

spelende leden). Het ledenaantal zal sowieso exponentieel moeten stijgen. 

Opmerking 4 : 

Erkenning aanvragen is niet noodzakelijk erkenning krijgen, er zullen mensen zich moeten 

inzetten en anderen engageren om de erkenning binnen te halen. 

6b doelstellingen voor 2014 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 

6c belemmering van de doelen 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 

Opmerking 5 : 

Er zou vanuit de VLUFF een communiqué moeten worden verstuurd met info over wat er 

concreet wordt verwacht van de vrijwilligers. Nu is het concept van de VLUFF te vaag en is 

er vaak verwarring met de BUF.  Inhoud van communiqué: waar wilt de VLUFF naartoe en 

wie zoeken ze ( toekomstvisie). 

6d oplossingen 

Handouts & prezi presentatie op http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html 

http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
http://vluff.blogspot.be/p/vluff-meetup.html
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Stemming voor erkenning 

 

 

Stemgerechtigden 

 

 11 Vlaamse clubs waarvan 9 aanwezig 

 4 bestuurders van federatie (hebben 2 volmachten ontvangen voor niet-aanwezige clubs) 

 

 10 stemmen zijn nodig voor erkenning aan te vragen ( 2/3 meerderheid) 

 

 

Voor: 11 stemmen 

Tegen: 4 stemmen 

 

Extra voorwaarde: toetreding van minstens 3 extra bestuursleden met proefperiode tot 

september ( zoniet  stemming ongeldig). 
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Varia 

Varia 1 

Nieuwe clubs zouden moeten worden gesteund en geholpen worden door ervaren spelers. 

Varia 2 

Er moet een uniform systeem komen om beslissingen te nemen (door online stemmen ?). Er 

zijn heel veel interessante initiatieven maar ze gaan verloren in al het mailverkeer. Een online 

systeem zou zeker mogelijk moeten zijn. In dit systeem zouden niet alle stemmen evenveel 

moeten doorwegen, er moet gekeken worden naar het aantal aangesloten leden voor stemmen 

te wegen ( of aantal teams ?). Dit online systeem zou veel administratie omzeilen.  

 Repliek: grote clubs zouden gewoon meer vertegenwoordigd moeten worden in de 

federatie, op deze manier hebben ze ook meer gewicht want niet alle beslissingen 

moeten worden genomen via stemmingen maar kunnen ook binnen de federatie 

genomen worden 

Varia 3  

WFDF mail met enquête zal worden rondgestuurd, gelieve deze in te vullen ( duurt niet langer 

dan 10 minuten). WFDF is pleased to announce that it is launching the first ever Global Disc Sports 

Community Survey. This questionnaire has been designed to gather input from athletes, coaches, 

administrators, tournament directors, and anyone else involved with disc sports from around the globe. 

WFDF hopes to get as much participation as possible in this online survey. 

https://www.surveymonkey.com/s/9RBW78X  

De enquête kan ingevuld worden tot 16 maart 2014. 

Varia 4 

De datums en deadlines moeten niet naar 1 persoon per club worden gestuurd maar naar 

iedereen op deze manier zal er minder verwarring zijn . Deze deadlines moeten worden 

gerespecteerd ( inschrijvingen, betalingen, wedstrijden,..) anders moeten er zwaardere 

sancties volgen. 

Varia 5 

Per club zou er 1 persoon verantwoordelijk moeten worden gesteld om naar de VLUFF toe te 

communiceren. 

Varia 6  

Moeten spiritpunten gescheiden worden van competitiepunten? 

Score foutief ingevuld en doorgestuurd  mogelijke oplossing: briefje met scores moet 

ondertekend worden door beide kapiteins ( extra administratie wel de moeite ?). 

 

https://www.surveymonkey.com/s/9RBW78X
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Varia 7 

BUOC hervormingen 

- In plaats van maart-april naar april-mei ? 

- Niet meer op 1 locatie ( te krap ?) opsplitsing is nodig ( werken met regionals ?) 

- Er moet een soort hoogtepunt zijn ( naar de promotie toe ) waar iedereen kan naar gaan 

kijken ( een evenement). 

 

 Arne Goes wordt aangesteld tot voorzitter van de BUOC commissie en time manager 

 BUOC commissie zorgt voor een X-aantal voorstellen voor de organisatie van de 

competitie en de BUF zal de stemmingen organiseren. 

Varia 8 

Gentle doet 2 acties per jaar om jongeren te bereiken. Andere clubs kunnen terecht bij Gentle 

voor ideeën om jeugd te bereiken/warm te maken voor de sport. Kansarme jongeren ook 

bereiken ( instroom is noodzakelijk). Andere clubs mogen ook promovideo gebruiken die 

Gentle heeft gemaakt. 

Varia 9 

VLUFF zal lijst met open functies rondsturen en rekent op de verantwoordelijken van de 

clubs om leden van de club aan te spreken en te engageren. Probeer link te leggen van 

professionele leven naar vrijwilligersfunctie bij VLUFF. 

 

 

Verslag voor akkoord, 

 

 Voorzitter,        Secretaris, 

Fery Vanhemelryck           Simon Plasschaert 

 

 

 

 


