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Baseball Softball Vlaanderen 
Bestuursvergadering – 16/01/2023 

 

Aanwezigen 

Serge Roofthooft (voorzitter) 
Mark De Permentier (penningmeester) 
Peter Allaerts (bestuurslid) 
Els Denys (bestuurslid) 
Michaël Van Hove (bestuurslid) 
Filip Van Der Meiren (medewerker) 
Stefan Milutinovic (medewerker) 

Afwezigen 

Sander Gebruers (secretaris) 
Dirk van Hevel (bestuurslid) 
Esther Hermans (bestuurslid) 
Axel Poesmans (medewerker) 

Verslaggever 

Stefan Milutinovic 

 
 

Agendapunten 

B20230101 Goedkeuring vorige verslag 

B20230102 Financiën 

B20230103 Plan 5000 

B20230104 KBBSF 

B20230105 Kernwaarde goed bestuur 

B20230106 Varia 
 
 

20230101 Goedkeuring vorige verslag [2 min] 
1. Goedkeuring vorig verslag  

• Verslag van de vorige bestuursvergadering (op 12/12) is goedgekeurd 
 
Actiepunt:  

• Verslag mag morgen gepubliceerd worden 
 
 

20230102 Financiën [20 min] 
1. Financiële update 

• Per post werden de finale bedragen overlopen en waar nodig toegelicht. 
• Bij digitalisering moeten we nog een deel terugstorten 
• De via subsidie van €16 033 is in 2023 pas gestort maar hoort nog bij het boekjaar 2022. 
• Na de nodige verbeteringen zullen de financiële gegevens doorgestuurd worden naar de 

rekeningcontroleurs 
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2. Financiering busjes 
• Omdat de rentes snel zijn aan het stijgen lijkt het interessant om de busjes volledig zelf te 

financieren met een deel van de spaarpot. De meerderheid heeft gestemd om de busjes 
volledig zelf te financieren. 

Besluit:  
• De busjes volledig zelf betalen uit de spaarpot 

 
 

20230103 Plan 5000 [20 min] 
1. Update plan 5000 

• Belang van een duidelijke afbakening van wat we allemaal verstaan onder “het veld”: lijst van 
voorbeelden overlopen 

• Concreet aangegeven van hoe we denken om de 3 clubbezoeken jaarlijks uit te voeren: 1 
clubgesprek voor de start van het seizoen, 1 clubgesprek na het seizoen en 1 keer een 
wedstrijd op de club gaan zien 

• Het voorbeeld van Wielsbeke en hun initiaties aangeven, maar het scholenproject in Brugge 
is het doel 

• Het kader van plan 5000 tijdens het komende dagelijks bestuur bespreken en in concrete 
doelstellingen gieten 

Besluit/Actiepunt:  
 

 
20230104 KBBSF [20 min] 
1. KBBSF update 

• Communicatie verloopt moeilijk en vergaderingen zijn onregelmatig 
• Serge zal voorstellen om het intern reglement aan te passen. 4 commissies met 

vertegenwoordiging van elke bestuursraad (van elke federatie) en wordt voorgezeten door 
een lid van. De volgende commissies voorstellen: commissie nationale teams, commissie 
competitie management (vroegere TECOM, DISCOM en CUS samen), commissie 
opleidingen, commissie marketing, pers en promotie.) 

• Horen rond de tafel of er interesse is voor: 
o Nationale teams -> Serge vanuit KBBSF -> Peter vanuit Baseball Softball Vlaanderen 
o Competitie management -> een nieuwe bestuurder voor bij ons? Of mogelijkheid 

voor medewerkers->Ludo vanuit KBBSF 
o Opleidingen (nationale) -> Michaël vanuit Baseball Softball Vlaanderen 
o Marketing, pers en promotie -> Sander vanuit Baseball Softball Vlaanderen -> Martin 

vanuit KBBSF 
2. Herwerken intern reglement KBBSF 
.  
Besluit/Actiepunt:  

o  
 

20230105 Kernwaarde goed bestuur [10 min] 
1. Evaluatie bestuurdersprofielen 

• De huidige bestuurdersprofielen besproken. Men vond dat er beter wat specifiekere 
bestuurdersprofielen zouden opgesteld worden zodat er ook naar de toekomst toe 
gerichter gezocht kan worden naar specifieke bestuurders wanneer het nodig is. 

 
Besluit/Actiepunt:  
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o Aanpassingen maken en voorstellen op een dagelijks bestuur 

 
20230106 Varia [15 min] 
1. Trello: tool voor actiepunten 

• De tool voorgesteld en uitgelegd om alle bestuurders er aan toe te voegen 
Besluit/Actiepunt:  

• De bestuurders toevoegen aan ons bord op Trello en ermee starten 
Extra vragen: 

• Els:  
o bezorgdheid over dat sommige mails niet zouden aankomen -> altijd naar info 

sturen + specifieke 
o Presentatie van de jeugdvergadering was nog niet doorgestuurd 
o Vraag over hoe het zit met clubgrade? ->zouden we nu in januari moeten sturen naar 

de clubs die hiervoor geselecteerd zijn 
o Indoor softball tornooi op 26/2 ->navragen aan Axel of hij erbij kan zijn 
o Coach evenement verlaat naar donderdag 2 maart: alle trainers met iets van 

diploma hebben,  
• Michaël: Vraag of er mogelijkheid is om iets aan te bieden veel minder frequent te 

baseballen dat niet. -> kan voorlopig enkel samenwerken met een ander team 
• Mark: / 
• Peter:  

o geeft aan dat Olen het eerste deel van clubgrade heeft gehad 2 weken geleden en 
hoe het eruit zag. Kijkt uit naar de vervolgsessie. 

o 2,3 en 4 juni wordt een Internationaal tornooi georganiseerd op velden van 
Borgerhout en Deurne. 

• Filip:  
• Stefan:  
• Serge: kandidatuur van Merchtem Cats voor U12 Qualifier, leek te laat ingestuurd te zijn 

want Valencien zou al aangewezen zijn. 
➔ Website nakijken voor verouderde link -> zal Peter doen 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@baseballsoftballvlaanderen

