Verslag Algemene Vergadering BDSF
Datum: donderdag 20/05/2021 om 20u00
Plaats: Online via Teams
De vergadering werd voorgezeten door de voorzitters van beide vleugels: Johnny Lekens van
Danssport Vlaanderen en Michaël Calloens van FWBDS. Ieder spreekt in de eigen taal, indien
nodig zorgt Michaël voor de vertaling.
Alle documenten werden op voorhand via mail bezorgd aan alle leden van de AV.
1. Welkomstwoord door de voorzitters.
2. Noteren van de aanwezigen en volmachten.
Aanwezig: Johnny Lekens - Anja Van Greuningen - Stijn Luyten - Rumo Adriaenssens Guido Goderis - Davy Claes - Hubert De Maesschalck – Mieke Ketelslegers - Marc Van
Breda – Kathy Nagels - Michaël Calloens - Marc Nettersheim - Eric Lubuaki - Carmelo
Alaimo - Brigitte Debrauwer - Olivier Koudiyor - Garence Mattart – Rani Bellekens
(Office BDSF)
Volmacht: Florent Devlesaver → Michaël Calloens
3. Ontslag en vervanging van leden.
Kathy Nagels en Marc van Breda worden volwaardig lid van de Algemene Vergadering
ter vervanging van Mieke Ketelslegers en Hubert De Maesschalck.
4. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2020.
Het verslag werd goedgekeurd.
5. Goedkeuring werkingsverslag 2020.
Het verslag werd goedgekeurd.
6. Goedkeuring werkingsverslag Departement Standard & Latin 2020.
Het verslag werd goedgekeurd.
7. Goedkeuring werkingsverslag Departement Other Dance 2020.
Reactie directeur Mieke Ketelslegers:
Afgelopen jaar hebben er weinig wedstrijden plaatsgevonden door de situatie
omtrent het coronavirus.
We zijn wel de connectie aan het leggen met WDSF in verband met de reglementen.

De Belgische reglementen zijn momenteel afgestemd met die
van WDSF en werken hieraan verder naar de toekomst toe.
8. Financieel overzicht 2020:
8.1. Voorstelling en goedkeuring resultatenrekening en balans
Geen vragen en de resultatenrekening en balans werden goedgekeurd.
8.2. Kwijting aan de Bestuurders.
De kwijting werd verleend aan de bestuurders.
9. Goedkeuring begroting 2021.
De begroting 2021 werd goedgekeurd.
10. Verslag Breaking 2020.
Geen vragen en goedgekeurd
11. Goedkeuring wijziging statuten.
De wijziging van de statuten werd besproken en unaniem goedgekeurd.
12. Kennisgeving BDSF Intern Reglement.
Het intern reglement werd besproken en er waren geen verdere opmerkingen.
13. Bespreking ingestuurde vragen en noties.
-

Stijn Luyten

Een vraag i.v.m. de begroting van 2021
•

Er is sprake van een Standard en Latin kassa in de begroting. Hier ga ik vanuit
dat dit het opgebouwde bedrag is dat in het verleden bij BDSF is
binnengekomen via Standard en Latin? Maar hoe wordt deze bijgehouden en
is dit iets dat in de toekomst ook gesplitst zal bijgehouden worden of niet?
Graag meer info hierover
➔ De afspraak was om deze ‘kassa’ uitsluitend te gebruiken voor
Standaard/Latin

•

Is er ook een aparte kassa of begroting voor de discipline breaking en of de
andere dans disciplines? Dit lijkt me op het eerste zicht aangewezen. Zeker
voor breaking als nieuwe olympische discipline wat redelijk wat financiële
transacties met zich mee zal brengen?
➔ Naar de toekomst toe kunnen we bekijken welke budgetten we kunnen
vrijmaken voor elke dansstijl afzonderlijk.

-

Rumo Adriaenssens

Aansluiten op de vraag van Stijn over de begroting, stel ik mijn vragen bij het
lidmaatschap van BDSF bij de WDSF Professional Division (WDSF-PD). De WDSFPD bestaat 10 jaar, Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap over deze periode
geweest voor BDSF? Het is een Standard en Latin gebeuren en hoofdzakelijk voor
juryleden. Heden zijn er 10 juryleden, daarvoor 13 juryleden 2 dansers hebben
zich geregistreerd. Hebben hun licentie verlengt tot januari 2022. Hebben nog
geen WDSF-PD wedstrijden gedanst en zouden niet meer samen dansen. Er waren
in de periode van 10 jaar 4 juryleden die niet aanbod kwamen. In de periode van
2019-2011 waren er gemiddeld 7,6 wedstrijden per jaar waar een BDSF-PD
juryleden actief was. Gemiddeld waren er 4.1 BDSF-PD juryleden actief in een PDwedstrijd en 8.9 juryleden niet actief per jaar. Bij het begin van de WDSF-PD werd
ook een BDSF-PD opgericht. Ook is er een BDSF-PD afgevaardigde in de WDSF-PD
Werking van WDSF-PD en BDSF-PD?
➔ We moeten ons aan de afspraak houden en dus de kassa ‘Standaard/Latin’
volledig gebruiken voor de desbetreffende dansstijl.
➔ BDSF-PD: we kunnen hier zeker lid van blijven maar zouden hier dan ook
een werking rond moeten opzetten.

Dit is een onderwerp voor het

departement Sta/La om over na te denken. Het komt als agendapunt op
hun volgende meeting. Mogelijkheid om binnen het departement een
werkgroep op te richten.
14. Slotwoord voorzitters.
Hopelijk voelt iedereen zich goed bij deze aanpassingen.
De bedoeling is om deze wijzigingen en structuur door te trekken naar alle dansstijlen.

15. Varia
Toevoeging Johnny: mogelijkheid om een plan voor Other Dances op lange termijn uit
te werken. Het bestuursorgaan komt hier met een voorstel in samenwerking met de
directeur van het departement. Het gaat hier over een werkingsplan van 3 jaar.

Vraag Eric: waar past hip hop freestyle in dit hele plaatje?
➔ Dit komt volgens WDSF onder Breaking
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