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Baseball Softball Vlaanderen 
Bestuursvergadering – 12/12/2022 

 

Aanwezigen 

Serge Roofthooft (voorzitter) 
Sander Gebruers (secretaris) 
Mark De Permentier (penningmeester) 
Peter Allaerts (bestuurslid) 
Esther Hermans (bestuurslid) 
Els Denys (bestuurslid) 
Michaël Van Hove (bestuurslid) 
Axel Poesmans (medewerker) 
Filip Van Der Meiren (medewerker) 
Stefan Milutinovic (medewerker) 

Afwezigen 

Dirk van Hevel (bestuurslid) 

Verslaggever 

Axel Poesmans 

 
 

Agendapunten 

B20221201 Goedkeuring vorige verslag 

B20221202 Plan 5000 

B20221203 Kernwaarde goedbestuur 

B20221204 Kernwaarde groei en kwaliteit 

B20221205 Varia 
 
 

20221201 Goedkeuring vorige verslag [2 min] 
1. Goedkeuring vorig verslag  

• Verslag van de vorige bestuursvergadering (op 24/10) is goedgekeurd 
 
2. Goedkeuring AV november 

• Verslag van de vorige AV (op 18/11) is goedgekeurd door het bestuur 
Actiepunt:  

• Verslag van AV 18/11/22 doorsturen naar alle clubs 
 
 

20221202 Plan 5000 
Samenvatting uitkomst beleidsweekend: 
Interne werking 

➢ Clubs doen groeien. Nieuwe spelers moeten terecht kunnen bij goed draaiende clubs. 
In een eerste fase moet al onze aandacht dan ook naar de clubs gaan. Waar zitten de 
clubs met potentieel ? En hoe maken we die groter en beter ? Hoe helpen we hen om uit 
te breiden en te professionaliseren ? 
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➢ De 3 vaste medewerkers spenderen niet genoeg tijd “op het veld”. 
50% van hun tijd zal dan ook gespendeerd moeten worden aan administratie op het 
kantoor & 50% van hun tijd op het veld, bij de clubs.  

➢ We werken geen strategie uit die werkt voor alle clubs. We werken aan een plan dat de 
clubs met potentieel doet groeien. 
Elk teamlid selecteert 5 clubs op basis van hun potentie om te groeien. Voor elk van deze 
geselecteerde clubs wordt een groeiplan uitgewerkt. 

➢ Alle clubs worden 3 keer per jaar bezocht. 
➢ Om voeling te houden met clubs en de “nabijheid” van de liga te garanderen, duiden we 

lokale of provinciale coördinatoren aan. 
➢ We organiseren jaarlijks 4 à 6 interactieve sessies - al dan niet virtueel - waarin we 

thema’s bespreken die voor clubs relevant zijn. De volgende voorstellen voor 
onderwerpen werden gedaan op de bestuursvergadering:  
- Statuten wijzigingen 
- Veld onderhoud 
- Subsidies 
- Import spelers 

➢ Alles wat te maken heeft met het werven van nieuwe leden - zowel direct als indirect - 
moet uitgewerkt staan in een strak plan voor marketing.  

➢ Elke sport worstelt met het vinden van goede coaches. Nieuwe coaches vinden we door 
de drempel te verlagen. De bestaande coaches moeten we koesteren door ze meer 
aandacht te geven. 
- Er zal een S2C opleiding georganiseerd worden in Q4 2023. 
- Er komt in het voorjaar van 2023 een Night of the Coaches.  

Andere ideeën:  
- Een Day of the Coaches in 2024. 
- Coach of the Year award.  

Visie KBBSF 
De nieuwe visie op de structuur van KBBSF werd uitvoerig besproken. 
 
Actiepunten:  

• Medewerkers lijsten op hoe 50% bezig zijn met de sport er zal uitzien tegen 15/01 
• Medewerkers selecteren 5 clubs op basis van potentie om te groeien tegen 31/01 
• Serge werkt masterclasses verder uit 
• Axel en Sander werken marketing plan af tegen 31/01 
• Andy werkt promo-pakketten voor clubs zo snel mogelijk uit 
• Els en Axel werken Night of the coaches uit 

 
20221203 Kernwaarde goed bestuur 
1. Naam aanpassing: volgende stappen 

• Domein veranderen van vbsl.be naar baseballsoftballvlaanderen.be.  
• Vbsl.be laten forwarden naar baseballsoftballvlaanderen.be 
• Deze week zullen de aanpassingen doorgevoerd worden op de website en andere kanalen. 

 
2. Zelfevaluatie bestuursorgaan 

• De resultaten van de zelfevaluatie werden bekeken en geëvalueerd. 
3. Evaluatie goed bestuur 
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• De resultaten van de evaluatie goed bestuur werden bekeken en geëvalueerd. 
4. Vergaderschema 2023 

• Vergaderschema 2023 werd goedgekeurd. 
Besluit/Actiepunt:  
 

 
20221204 Kernwaarde groei en kwaliteit 
1. Ledengroei  

• Cijfers geven 7% ledengroei weer.  
• Groei bij jeugd tussen 10j – 15j.  
• Groei bij volwassenen ouder dan 23j.  
• Verder evalueren van groei overheen jaren om trend vast te stellen. 

.  
Besluit/Actiepunt:  

o  
 

20221205 Varia 
 

Besluit/Actiepunt:  
• / 

Extra vragen: 
 

• Els: Is het digitaal scoren bij 1BB nu verplicht? In algemene leden vergadering is gezegd dat 
D1 wel een verplichting zal hanteren, alsook D2 maar niet D3 en D4.  

• Michaël: Bij het aanmaken van een nieuw lid in de nieuwe database wordt er gevraagd naar 
het biologisch geslacht, mag dit volgens GDPR? > Olympische regelgeving wordt hierbij 
gevolgd. 

• Mark: / 
• Sander: / 
• Esther: / 
• Peter: Kan het nationaal team Slowpitch zalen huren in naam van Baseball Softball 

Vlaanderen? Dit kan zorgen voor kortingen op de zalen. > Dit werd toegelaten.   
• Axel: / 
• Filip:  
• Stefan: Vraag ontvangen bij clubgesprek: Wat is ons standpunt over competitieve leden die 

meedoen in recreanten tornooien? >  moeilijk om een lijn te trekken.  
• Serge: / 
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