
Hallo 

  

Morgen is eindelijk onze eerst VLUFF bestuursvergadering. 

Mijn excuses dat het zo lang geduurd heeft. Met mijn blessure, taken voor de Belgische 

Federatie en voor Diabolic Heaven was het moeilijk om al eerder in actie te schieten. 

 

We spreken af om 19h bij Moeder Lambic in Brussel. 

Chez Moeder Lambic - Beer is the answer 

www.moederlambic.com/  

 Fontainasplein 8  1000 Brussel 

02 503 60 68 

Agenda VLUFF vergadering 30 juli 2013: 

  

Sommige punten zijn gewoon ter info dat we die taken nog moeten uitvoeren. 

  

1. Goedkeuring Agenda 

2. Financiën (Lieven kan jij een overzicht geven van de financiële toestand?) 

1. Voorbereiding begroting + Jaarrekening 

2. Belastigsaangifte 2012 

3. Communicatie 

1. Website!!! 

2. Facebook 

3. mailinglijst Belgianultimate promoten 

4. emailadressen Vlaamse clubs 

4. Projectoproep voor laagdrempelige sporten 

5. trainersclinics 

6. initiaties 

1. Vast tarief afspreken? 

2. lijst initiatoren regelmatig updaten, (3-4 maandelijks?) 

3. Vermelden op de website 

7. Samenwerking FROS vzw 

1. verzekering 

2. samenwerking/ondersteuning FROS 

8. BLOSO Erkenning: 

1. willen we een rechtstreekse erkenning aanvagen bij BLOSO? in welk jaar? 

9. Varia 

 

 

 

 

 

http://www.moederlambic.com/


From: Kris.DeCoorde@fros.be 

To: sportschutters@fros.be; stijn@gysel.eu; simon.plasschaert@ugent.be; 

Leen.Vanderheyden@fros.be; Katja.Vranckx@fros.be; gert.vanhoof@fros.be; 

ophelie.verhaeghe@fros.be 

CC: Martine.Verheyen@fros.be 

Date: Fri, 19 Jul 2013 14:10:32 +0200 

Subject: projectoproep voor innovatieve projecten voor laagdrampelig sporten 

Beste innovators, 

  

Ter voorbereiding van onze volgende vergadering op dinsdag 20 augustus om 10u00 in Huis van 

de Sport Antwerpen, vraag ik jullie om mij (en in cc ook naar mike.vangele@fros.be) volgende 

antwoorden te willen bezorgen tegen ten laatste 18 augustus: 

  

1.       Beschrijf de innovatieve/vernieuwende eigenschappen van uw project (binnen het totale FROS-

project)?   

2.       Beschrijf de mate waarin het project laagdrempelig zal zijn en hoe de mensen bereikt zullen 

worden? 

3.       Beschrijf de duurzaamheid van het project 

4.       Beschrijf de doelgroep van het project? 

5.       Schets het concrete verloop van het project 

6.       Beschrijf de concrete doelstellingen en de beoogde effecten van uw project? 

7.       Geef aan hoe u uw project zult opvolgen en evalueren 

8.       Hoelang duurt het project?  

9.       Op hoeveel subsidies zouden jullie rekenen? 

10.   Hoeveel eigen financiële input zou er kunnen zijn?  

  

  

Gelieve steeds rekening te houden met volgende aandachtspunten bij jullie (sub)project: 

-          Innovatief/vernieuwend 

mailto:mike.vangele@fros.be


-          Laagdrempelig 

-          Duurzaam 

-          Insamenwerkingmetpartners(scholen,sportclubs,sportdiensten,bedrijven,…) 

-          Potentieel een bovenlokale werking 

  

Alvast bedankt! 

  

vriendelijke groet, 

  

Kris De Coorde 

Sportmanager / Afgevaardigd bestuurder FROS 

  

 


