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Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 

Bestuursvergadering – 3/10/2022 

Aanwezigheden Functie 

Aanwezig: Serge Roofthooft 
Mark De Permentier 
Sander Gebruers 
Peter Allaerts 
Michaël Van Hove 
Axel Poesmans 
Filip Van Der Meiren 
Stefan Milutinovic 

Voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
Bestuurslid 
Bestuurslid 
Medewerker  
Medewerker 
Medewerker  

Gast:   

Afwezig: Els Denys 
Esther Hermans 
Dirk Van Hevel 

Bestuurslid 
Bestuurslid 
Bestuurslid 

Verslaggever: Axel Poesmans Medewerker 

 

Agendapunten 

20220901 Goedkeuring vorige verslag 

20220902 Kernwaarde ondersteuning en begeleiding 

20220903 Financiële update 

20220904 Kernwaarde goed bestuur 

20220905 Kernwaarde marketing en promotie 

20220906 Varia 

 

20220901 Goedkeuring vorige verslag [3 min] 

1. Goedkeuren vorig verslag  

- Verslag van de vorige vergadering op 8/8 is goedgekeurd 

 

20220902 Kernwaarde Ondersteuning en begeleiding [10 min] 

1. Clubgrade bijdrage 

- Voorstel zal gedaan worden naar de clubs dat de helft van de kostprijs betaald zal worden mits 
ze deelnemen aan Clubgrade en de bevindingen die daar uit komen delen met de federatie. De 
bijdrage zal dan €250 zijn.  

Nieuw actiepunt 
 

Wie? 
 

Deadline 
 

 

20220903 Financiële update [30 min] 

1. Vergoeding structuur 

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 

 

Overzicht van huidige en afgelopen vergoedingen werd gepresenteerd.  
Vergoedingen voor trainers bij Baseball en Softball zullen gelijk getrokken worden. Er zal ook gewerkt 
worden met een bedrag overheen meerdere trainingen en niet een bedrag per training.  
In andere gevallen als er gewerkt wordt met vergoedingen gaat dit over een maximum 
vrijwilligersvergoeding per dag van €36. 

2.  Begroting 2023 (draft) 

-  Voorstel om verder af te werken tegen bestuursvergadering van 24/10. 
KBBSF zal €30000 euro verwachten in 2023. 

- Er zal een kost tegenover het gebruik van de nieuwe busjes staan. + TCO berekening zal 
gebeuren om de prijs te bepalen.  

Nieuw actiepunt: 
 

Wie? 
 

Deadline 
 

 

20220904 Kernwaarde Goed Bestuur [5 min] 

1. Goedkeuring functioneringsgesprekken personeel 

- Functioneringsgesprekken personeel van 23/08 zijn unaniem goedgekeurd.  

Nieuw actiepunt 
 

Wie? 
 

Deadline 
 

 

20220905 Kernwaarde Marketing en Promotie [10 min] 

1. Bestickering busjes 

- Zal ontworpen worden + sponsoring moet gezocht worden. (Door zelf te zoeken en door 
beroep te doen op Cars4publicity) 

Nieuw actiepunt 
 

Wie? 
 

Deadline 
 

 

20220906 Varia [30 min] 

1. WBSC development programs 

- Blijft een to-do 

2. Negativiteit tussen club coaches en NT coaches  

- Vraag van Peter of er bij Baseball hetzelfde probleem zich voordoet, en hoe werd dit 
afgehandeld. 
Bij slowpitch veel negativiteit achter de schermen tegenover de NT coaches. Er werd een 
oplossing gezocht door middel van een georganiseerd gesprek, maar hier kwam geen 
reactie op.  

Extra vragen: 

• Els: / 

• Michaël: Belangrijk om gesprek aan te blijven gaan met CUS om zo de umpire opleidingen te 
kunnen hervormen.  

• Mark:  
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Bekijken om finale Softball en Baseball apart te houden in de volgende jaren zodat publiek niet 
verdeeld wordt. De situatie i.v.m. de afwezigheid van de bekers bij de finale van de softball 
heren finale werd besproken.  

• Sander:  

• Esther: / 

• Dirk: / 

• Peter:  

• Axel:  

• Filip: Tumult rond Slowpitch Commissie werd door SPOC team opnieuw aangehaald, dus werd dit 
nog eens besproken. Peter en Filip zullen dit verder bespreken.  

• Stefan:  

• Serge: Er zal een meeting plaatsvinden rond het toetreden van een tweede team van eenzelfde 
club in de hoogste afdeling. De vraag is wat het standpunt hierover is vanuit de VBSL. Een ronde 
rond de tafel werd gedaan waarbij ieders de kans kreeg om zijn mening te geven. Nadat deze 
ronde bleken de meningen verdeeld en is er niet één uitlopende mening. Serge neemt dit mee 
naar de meeting.  
WBSC coaching license course van 26 oktober tot 30 oktober zal plaatsvinden in Nederland maar 
voorlopig is daar nog geen Belgische afvaardiging. De vraag werd gesteld aan de medewerkers 
wie dit op zich kan nemen. Zij pakken dit op door ofwel als dit mogelijk is zich in te schrijven voor 
de coaching licence of door dit online te zetten zo andere coachen te benaderen. 
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