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Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 

Bestuursvergadering – 04/07/2022 

Aanwezigheden Functie 

Aanwezig: Serge Roofthooft 
Mark De Permentier 
Els Denys 
Michaël Van Hove 
Dirk Van Hevel 
Esther Hermans 
Axel Poesmans 
Stefan Milutinovic  

Voorzitter 
Penningmeester 
Bestuurslid 
Bestuurslid 
Bestuurslid 
Bestuurslid 
Medewerker  
Medewerker  

Gast:   

Afwezig: Sander Gebruers 
Peter Allaerts 
Filip Van Der Meiren 

Secretaris 
Bestuurslid 
Medewerker 

Verslaggever: Stefan Milutinovic Medewerker 

 

Agendapunten 

20220701 Goedkeuring verslag van vorige bestuursvergadering 

20220702 Financiële update 

20220703 Kernwaarde Goed Bestuur 

20220704 Kernwaarde Groei en Kwaliteit 

20220705 Kernwaarde Opleiding en Bijscholing 

20220706 Kernwaarde Ondersteuning en Begeleiding 

20220707 Kernwaarde Marketing en promotie 

20220708 Kernwaarde Jeugd 

20220709 Varia 

 

20220701 Goedkeuring verslag van vorige bestuursvergadering 

1. Goedkeuren vorig verslag  

- Verslag van de vorige vergadering op 16/05 is goedgekeurd 

 

20220702 Financiële update 

1. Update financieel overzicht 

Is meegestuurd in bijlage ter voorbereiding van de bestuursvergadering. 
TO DO: Mark maakt prognose van onze uitgaven tegen de volgende bestuursvergadering 
Idee om 2 busjes aan te schaffen voor onder andere de verplaatsingen van nationale teams.  
Want de kosten voor de huur van busjes voor nationale teams jaarlijks zijn hoog.  
Als U18 baseball doorstoot naar de volgende ronde spreken we af om bij te dragen volgens 2/3 vanuit 
VBSL en 1/3 vanuit LFBBS op een totaal van max 14 000 euro. 
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TO DO: doelstelling om 2 busjes aan te schaffen in 2023  

2. Nieuw licentiebeleid en kosten 

Toelichting bij het nieuwe licentiebeleid. We zijn het met LFBBS eens over de nieuwe licentiestructuur en 
waar we naartoe willen gaan. We moeten onze licentiekost doen stijgen, maar het wordt een serieuze 
sprong om naar dezelfde bedragen te gaan als LFBBS (80 euro volwassenen en 40 euro jeugd). Voor de 
serieuze verhoging hebben we de volgende argumenten: 

1. Coronakorting op de licenties gegeven 
2. Dubbele subsidies gegeven voor het jeugdsportfonds 
3. Al X jaren geen verhoging gehad van de licentiekosten 
4. De verbeteringen die er aankomen zoals de nieuwe database 

Besluit: Er is een akkoord voor de voorgestelde structuur en de prijzen van 80 en 40 euro. 

Nieuw actiepunt: 
Zeker checken met LFBBS dat deze bedragen vast 
staan 

Wie? 
Met Hugo 

Deadline 
31/10 

 

20220703 Kernwaarde Goed Bestuur 

1. KBBSF positie mbt Martin Langezaal vs Nstars 

- Korte toelichting over de situatie: hij was vroeger bestuurder bij VBSL en is nu 
bestuurder bij KBBSF. Martin is door de Vlaamse clubs verkozen als afgevaardigde. 

- Pelt Nstars heeft een antwoord ontvangen op hun mail. 

2. Wijzigingen in het nieuwe decreet 

- Kort toegelicht wat de grootste veranderingen zijn: 
o Heeft niet veel veranderd voor unisportfederaties (vooral voor de 

multisportfederaties). 
o Op vlak van de financiële verdeling vallen subjectievere 

inspanningsverbintenissen weg en krijgen de objectievere indicatoren een groter 
gewicht. 

3. Organisatie KBBSF – follow up 

- Weinig zicht op nationale team budgetten van zowel baseball als softball. We moeten de 
controle houden op het budget. 

Zorgen dat er iets meer informatie doorstroomt. 
 

- Bij het herbekijken van KBBSF statuten zien we de mogelijkheid om veranderingen door 
te voeren naar 2023 wat de VBSL vertegenwoordigers betreft bij de KBBSF-> dit moet 
eind 2022 

4. Timing & structuur bestuursvergaderingen 

Wat de timing betreft behouden we het om de 6 weken en als er iets dringend is kan er vergaderd 
worden via teams. Mogelijkheid om in het tussenseizoen extra vergaderingen in te plannen. 

Nieuw actiepunt 
KBBSF statuten: verkiezing van 1+3 VBSL 
vertegenwoordigers  

Wie? 
Serge 

Deadline 
31/12/2022 

 

20220704 Kernwaarde Groei en Kwaliteit 

mailto:info@vbsl.be
mailto:info@vbsl.be


Vlaamse Baseball en Softball Liga 
Boomgaardstraat 22 b 30 – 2600 Berchem 

Tel. : +32 (0)3 286 07 89 
E- mail: info@vbsl.be 

Bankrekening : BE04 4019 1930 3131 
N° Onderneming : 434.987.788 

 

 
Secretariaat: Boomgaardstraat 22 b 30 – 2600 Berchem Maatschappelijke Zetel: Boomgaardstraat 22 b 30 – 2600 Berchem 
Tel. : +32 (0)3 286 07 89 Bankrekening : BE04 4019 1930 3131 
E- mail: info@vbsl.be N° Onderneming : 434.987.788 

 

1. Ledenupdate 

Is meegestuurd in bijlage ter voorbereiding van de bestuursvergadering 

- Aantal spelende leden op 03/07/2022:  2375 
- 2172 spelende leden op 03/07/2019 (+ 9,3%) 
- 2120 spelende leden op 03/07/2021 (+12%) 
- 2344 spelende leden op 31/12/2021 (+ 1,3%) 

We zitten op de goede weg om ons minimum streefdoel van +2% jaarlijks te halen. 

2. Softball event rookies en winterprogramma 

- Toelichting van hoe het programma er zou uitzien. Trainingsmomenten tijdens de winter 
waarbij iedereen welkom is. Het zou gaan over 3 trainingen per maand. 

- Softball bats voor jonge meisjes zijn moeilijk te vinden  
TO DO:  moeten we bijbestellen 

- Hiermee willen we op de breedte focussen en niet over ‘selecties’ spreken 
TO DO: checken bij Filip of de zalen al zijn geboekt 

3. Provinciale jeugdwerking – stand van zaken 

- Samengezeten met de mensen (5) die hieraan zullen meewerken om het kader uit te leggen: 
regionale werking voor U12 jongens en meisjes met 1 open moment, 5-6 club overschrijdende 
trainingen en 3  kampioenschappen/tornooien 

- Doel: zelfontwikkeling stimuleren bij spelers/coaches, regionaal samenspel op leeftijd 
- De 5 verschillende regio’s zijn voorgesteld 
- Idee om met 1 regio al op te starten zodat het niet stilvalt en we een voorbeeld hebben voor 

volgend jaar 
TO DO: zo snel mogelijk datum inplannen 

Nieuw actiepunt 
Analyseren waar de groei vooral zit 

Wie? 
Stefan 

Deadline 
Volgende BV (8/08) 

 

20220705 Kernwaarde Opleiding en Bijscholing 

/ 

-  

Nieuwe actiepunt:   

 

20220706 Ondersteuning en Begeleiding clubs 

1. Update vragenlijst clubs 

- Ingevuld door 20 van de 25 bevraagde clubs. NIET ingevuld door: Antwerp Eagles, 
Borgerhout Squirrels, Hoboken Pioneers, Mortsel Stars, Stabroek Chicaboo’s  

- Resultaten kort toegelicht 
Nieuw actiepunt 
Proberen de ontbrekende resultaten van clubs nog 
te krijgen 

Wie? 
Stefan/Axel/Filip 

Deadline 
Volgende BV (8/08) 

 

20220707 Kernwaarde Marketing en promotie 

1. Baseball Softball Vlaanderen: nieuw logo 

- De verschillende logoformaten hebben we vandaag ontvangen. 
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2. Allesomvattend pakket WBSC: update  

- Update van Paul over de nieuwe database. 
Tegen september moeten we afhebben welke structuur we willen voor de nieuwe 
database. In december-januari kunnen de clubs ermee van start. 

TO DO: Volgende bestuursvergadering beslissen of we onze huidige database laten lopen voor zekerheid 

Nieuw actiepunt:  
Naamswijziging publicatie 

Wie? 
Mark 

Deadline 

 

20220708 Kernwaarde Jeugd 

1. Jeugdsportfonds 2023 herbekijken  

- Moment zoeken om het samen te bekijken voor augustus -> Stefan & Esther 

Nieuw actiepunt Wie? Deadline 

 

20220709 Varia 

1. Infrastructuurproject: stand van zaken 

- Meeting gehad met Patrick de Meester om een beeld te krijgen van het budget voor zelf 
iets te plaatsen. 

- Voor een rechthoekige ruimte (30mx26mx6m) met kleedkamers en wc op 
benedenverdiep en kantoren op bovenverdiep komen we uit op 566 000€ voor de 
constructie + 200 000€  bouwground. Dit ligt boven ons budget, dus we blijven zoeken. 

- Te beslissen of we gaan met het kantoor of zonder 
- Axel gaat verder met immothekers 
- Serge en Mark gaan horen bij KBC hoeveel onze max lening is 

2. VR-bril voor promotie en interne opleidingen voor officials 

- Iemand zoeken (waarschijnlijk baseball of softball student) die de activiteiten met de VR 
brillen wil begeleiden. 

Extra vragen: 

• Els:  

• Michaël: toelichting gevraagd aan Axel over de vergadering met CUS 

• Mark:  

• Sander: / 

• Esther:  

• Dirk: 

• Peter: / 

• Axel:  

• Filip: / 

• Stefan:  

• Serge:  
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