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Vergadering dd. 26 oktober 2018       Start: om 20.15u 
 

1.        Controle aanwezigheden  

ANTWERPEN De Proost Didier AANWEZIG actief trainer 
ANTWERPEN Jacobs Werner AANWEZIG actief trainer 
ANTWERPEN Vermeiren Kristof VERONTSCHULDIGD actief trainer 
LIMBURG Ceulemans Gino AANWEZIG actief trainer 
LIMBURG Hoebers Bert VERONTSCHULDIGD actief trainer 
VLAAMS-BRABANT Abels Sven AANWEZIG actief trainer 
VLAAMS-BRABANT Wittebols Rupert AFWEZIG  actief trainer 
ANTWERPEN Seymus Rik VERONTSCHULDIGD INACTIEF 
OOST-VLAANDEREN Bontinck Daniel VERONTSCHULDIGD INACTIEF 
OOST-VLAANDEREN Werrebroeck Patrick VERONTSCHULDIGD INACTIEF 
VSF Ignace Uytdenhouwen VERONTSCHULDIGD Voorzitter VSF 

  
2.  Financiële zaken 

  

a) Goedkeuring budget 2018-2019  
Didier vraagt aan de voorzitter VSF of het budget voor SOV is goedgekeurd. Blijkt dat in maart de begroting voor 
2018 is goedgekeurd. Vermits er telkens per jaar wordt goedgekeurd (en niet volgens snookerjaar), wordt de 
begroting voor 2019 volgend jaar in het voorjaar voorgelegd ter goedkeuring. In het licht van deze gegevens 
doen we bij SOV er beter aan ons budget voor het volgende werkjaar in februari in te dienen voor het betreffende 
jaar. 

 

b) Onkostennota’s voor vrijwilligerswerk 
Voorzitter VSF, Ignace Uytdenhouwen, vraagt met nadruk om kosten correct te specifiëren en zodoende ervoor 
te zorgen dat de wetgeving aangaande vrijwilligerswerk wordt gerespecteerd. SOV zal deze raadgeving conform 
zeker opvolgen, maar meldt hierbij dat SOV dit steeds heeft gedaan. 
 
Sven kwam met de melding dat hij het raar vond dat wij bij SOV een andere regeling kennen als dat er bij de 
scheidsrechters bestaat. Om problemen te vermijden dat de maximaal toegestane vergoeding per dag wordt 
overschreden, worden al jaren scheidsrechters vergoed aan de hand van een gelijkgestelde kilometervergoeding 
(met jaarlijks maximum van 2000 km / +/- 680€).  
Gino stelde zich ook vragen bij wat er in het nieuwe HHR BBSA staat. In de vorige versie werd de dagvergoeding 
van 32€ voor een wedstrijdleider expliciet vastgelegd. Nu kan je dat niet meer terug vinden en maakt het 
reglement gewag, bij bijvoorbeeld de Belgium Rankings, van dagelijkse compensatie voor administratieve kosten 
ten bedrage van 60€ (wedstrijdleiding) en 40€ (hoofdscheidsrechter). Is dit wettelijk in orde op de manier zoals 
het wordt omschreven? (zie hier onder) 

 
 HHR BBSA Hoofdstuk 10  
 

10.4.1 Een gewestelijke wedstrijdleider zal de inschrijvingsgelden ontvangen en de prijzengelden alsook de kosten 
van tornooidirectie en referees uitkeren.  Per BR, per dag en per club krijgt een tornooileider 60,00 € om de 
administratieve kosten van de voorbereidingen te dekken.  
 

 10.7. Officiële scheidsrechters worden opgeroepen door BRA om op zondag aantreden. Op zaterdag wordt er 
door BRA per locatie een hoofdscheidsrechter aangesteld. Deze zal hiervoor een vergoeding van 40,00 € krijgen 
om zijn administratieve kosten te dekken. 
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 Didier vertelt dat dit geen materie van SOV is, maar gezien scheidsrechters en trainers beiden vrijwilligerswerk 
verrichten en ze normaal toch aan dezelfde wettelijke bepalingen dienen te voldoen, zal hij dit navragen. De 
maximum vergoeding per dag voor een vrijwilliger is momenteel wettelijk vastgelegd op 34,03€. In 2019 wordt 
dit opgetrokken naar 34,71€. 

 
 Sven vult nog aan dat de nieuwe wet voor verenigingsvergoeding stipuleert dat er tot 500€ onbelast kan 

bijverdiend worden, maar dat hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldaan dient te worden. Heeft BBSA en VSF 
alles klaar om aanvragen wettelijk in orde te brengen? Didier controleert dit bij VSF. 

 

c) Polo’s en logo’s SOV 
De polo’s voor 2 nieuwe aantredende spelers zijn goed toegekomen. Wachten is nu nog op de logo’s. 
Bij de polo’s zitten ook 2 extra polo’s voor Rupert. 

 
3.  Spelers / Begeleiders 
 

a) Spelers 

 9 spelers van het vorige seizoen hebben zich opnieuw verbonden aan SOV. Er is 1 nieuw lid Stef Nuytkens. 
Momenteel vinden ook gesprekken plaats met Rik Antens en Noë Vandenbranden. Rik Antens zal, gezien 
de jonge leeftijd, de volgende training van SOV meedraaien als proeftraining om te zien of dit hem bevalt. 

 Leden Elise, Jesse dienen nog hun nieuwe SA te ondertekenen en kunnen dan ook het nieuwe 
oefeningenboek van SOV ontvangen. 

 Senne: berichten over stoppen met snooker en een ‘keuze voor voetbal’? Didier heeft dit nagevraagd en 
dit blijkt effectief zo te zijn. Hij betreurt dit in eerste instantie niet zelf vernomen te hebben van de 
speler/ouder. Er wordt gevraagd om de polo’s die in gebruik zijn in propere staat terug te bezorgen. 

 
b) Begeleiders  

 VSF heeft in een laatste bestuursvergadering goedgekeurd dat SOV een gelijkaardige opleiding voor 
‘trainers’ uitschrijft en organiseert om zo het nijpende tekort voor inhoudelijke en kwalitatieve trainers 
te vermijden. De cursus zal een gelijkaardige cursus zijn als die door Sport Vlaanderen wordt 
georganiseerd, met hier en daar kleine nuances.  
Hiermee zal SOV proberen om kandidaten aan te trekken om enerzijds SOV mee te ondersteunen, en 
anderzijds de vraag clubs voor begeleiding op een kwalitatieve manier  op te vangen. 
Meer details hier over in volgend verslag. 

 
4.  Documenten 2018-2019 
 

a) Dropbox 
Er is besloten om enkel nog de trainers toegang te geven tot de Dropbox. Didier heeft de indeling vereenvoudigd 
en op vraag van Sven alle trainingen, verslagen en evaluaties toegevoegd van de laatste jaren.  

 
b) Ontwikkelingslijnen 

Didier licht de niveaus toe die werden toegekend aan de huidige spelers van SOV, en laat weten niet meer verder 
te werken aan de uitwerking hiervan. Dit wegens de omvangrijkheid van het project en gezien hij zijn bijdrage 
tot SOV gaat beperken (zie 8 Beleid).  Er is bij stemming van meerderheid overeengekomen dat men dit jaar zal 
terug vallen op het uitschrijven van trainingen waarbij er rekening gehouden wordt met het individuele niveau 
van de spelers. 

 
5.  Trainingen en tornooien 

 
a) Training 1: 4 oktober 

Goed verlopen. Mooi afgestemd op de spelers en goed uitgevoerd door de begeleiders. 



 

VlaamseSnookerFederatie vzw 

 
 
 

Verslag SOV-vergadering 
Opleidingscommissie VSF 

 
 

 
 

Verslag meeting Initiators – oktober 2018       3 

 
b) Training 2 en 3: 10 november (zat) en 25 november (zon) 

 10 november: deze zal Sven uitwerken en tegen 2 november doorsturen naar Didier 
Beschikbaarheid: Sven, Werner, Gino, Didier, Rupert?, Kristof?, Bert? Mail met uitnodiging volgt nog. 
Sven biedt zich aan om deze training samen te stellen, waarvoor dank. Didier contacteert de club. 

 25 november: niet beschikbaar: Gino en mogelijk ook Rupert. Mail met uitnodiging volgt. 
 

c) Training 4: 29 december (zat) 
Niet beschikbaar: Sven.  
Moeilijk beschikbaar: Werner  
Mail uitnodiging volgt. 
 

6.  Kalender 
 

Didier kaart aan dat de nationale kalender onvolledig is wat betreft de locaties voor alle volgende nationale 
jeugdrankings. In ‘Mijn VSF’ zijn deze wel zichtbaar, maar in de laatste versie van de BBSA kalender niet. Hij zal dit 
ter attentie brengen van Nico De Vos en Rupert Wittenbols. 

 
7.  Publiciteit 
 

a) Nieuwsbrief 
De eerste uitgave van de nieuwsbrief is zo goed als klaar. Volgende week zal de eerste versie kenbaar gemaakt 
worden en op de website VSF geplaatst worden. In de volgende nieuwsbrief van VSF wordt hiervan melding 
gemaakt met desbetreffende link.  

 
b) Folder 

Er is wat verwarring ontstaan over wie deze folder gaat samenstellen. Op 12 augustus werd de groep van trainers 
ingelicht dat Bert Hoebers hier het initiatief wil nemen, maar dan wel feedback nodig heeft vanuit de groep van 
SOV-trainers. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Graag ideeën afstemmen met Bert Hoebers. 

 
8.  Beleid  
 

a) Ontslagnemend 
Didier is omwille van gezondheidsredenen verplicht zich te ontlasten van werkzaamheden, taken en 
verantwoordelijkheden. Hij heeft daarom besloten zijn mandaat als voorzitter per direct neer te leggen. 
Gezamenlijk is overeengekomen dat Didier SOV nog fysiek en administratief ondersteunt tot het einde van dit 
jaar. Vanaf volgend jaar zal dit louter informatief zijn.  
SOV dient dus werk te maken van het aanstellen van een nieuwe voorzitter. Didier zal de groep aanschrijven met 
de vraag of er kandidaten zijn. Op een volgende SOV vergadering kan dit punt dan verder afgehandeld worden. 

  
9.         Varia 
 

a) VSF/SOV 
Didier stelt zich de vraag welke de algemene indrukken zijn die men bij VSF heeft over SOV. Er wordt steeds van 
alles gezegd op VSF bestuursvergaderingen, maar nooit wordt er door betrokkenen rechtstreeks met SOV 
gecommuniceerd. Didier zal dit bij VSF verantwoordelijken aankaarten.  
 

b) Opwarmingsoefeningen 
Didier heeft navraag gedaan over de officiële affiche met stretch oefeningen. Deze zijn niet gericht op specifieke 
snookerblessures. Dit werd ook door het secretariaat VSF bevestigd. Via een samenwerking met een kinesist is 
er een reeks van oefeningen tot stand gekomen die ‘blessurepreventief’ betrekking hebben op de belangrijkste 
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zones. Bij SOV wordt verder bekeken hoe men spelers sensibel kan maken om de opwarming voor het spelen 
serieus te nemen. 
 

c) de kleine oefentafels 
Sven heeft vragen over de werking van de initiatievorm van WSA die wij in ons land toepassen. Gino laat weten 
dat hierin techniek of opleiding niet echt aan bod komen. De methode omvat een eerste kennismaking met 
ballen op een tafel, terminologie en cijfermatig rekenen. Met inbegrip van het speelse karakter kan zo de zin van 
jongeren geprikkeld worden en aan werving gedaan worden.  
 
 

10.         TO DO LIJST 
  

 
 

De vergadering werd om 22.40u afgesloten   Volgende vergadering:  30 november 2018  

 

BIJLAGEN:  informatie over wat de wetgeving zegt m.b.t. vrijwilligerswerk en het onbelast bijverdienen (500€/maand) 

 

Bijlage 1  Vrijwillgerswerk 

NOG AF TE HANDELEN 

 Wie? Wat? Deadline Ok? 

BBSA Didier Vraag voor aanpassen ontbrekende info op 
nationale tornooikalender (locaties nationale 
jeugdtornooien ontbreken) 

ASAP 
X 

BBSA Rupert Kledij (uniform voor internationale deelname) BBSA-vergadering   

SOV Begeleiders Inbrengen onkostennota’s laatste training ASAP  

SOV Begeleiders  Kandidatuur functie voorzitter SOV ASAP x 

SOV Begeleiders Uitwerken opwarmingsoefeningen Volg vergadering x 

SOV Begeleiders / Bert Materiaal aanbrengen bij Bert Hoebers om een 
voorbeeld van een folder/flyer uit te werken. 

ASAP 
 

SOV Didier Informatie BBSA/VSF over de bijkluswet Volg vergadering X 

SOV Didier Navraag goedkeuring budget door VSF Volg vergadering X 

SOV Didier Controle berichtgeving Senne Delanoy Volg vergadering X 

SOV Didier Finaliseren nieuwsbrief editie oktober 2018 ASAP  

SOV Didier Uitwerken opleiding/cursus trainer VSF ASAP  

SOV Didier Dropbox verder updaten Continu  

SOV Didier/Rupert/Ignace Interpretatie vrijwilliger vergoeding BRA / SOV Volg vergadering X 

SOV Rupert Betaling extra bestelde polo’s ASAP  

SOV Rupert (+ Georges) Franstalige versie SA-spelers (Georges Leclercq) Seizoen 2018-2019  

VSF Didier Informatie globaal VSF standpunt ten aanzien van 
SOV 

ASAP 
x 

VSF Rupert Banner Nationale Loterij aan Sven of Gino 
overhandigen 

ASAP 
 

VSF Rupert Belgische vlaggen aan Didier en Kristof geven ASAP  
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Een kostenvergoeding 
 
Als organisatie beslis je zelf of je kosten van je vrijwilligers vergoedt. De vrijwilliger heeft er niet automatisch 
recht op. De kostenvergoeding compenseert gemaakte kosten. Het is geen inkomen: betaalde vrijwilligers 
bestaan niet. Ook mensen met een vervangingsinkomen mogen kostenvergoedingen als vrijwilliger ontvangen. 
Zolang je de regels respecteert, zijn de kostenvergoedingen vrijgesteld van belastingen en sociale 
zekerheidsbijdragen. 
 
Je maakt aan het begin van het engagement afspraken met je vrijwilligers over kostenvergoedingen. Je geeft 
aan: 
 of de vrijwilliger een kostenvergoeding krijgt of niet 
 als de vrijwilliger een kostenvergoeding krijgt, volgens welk systeem:  

- forfaitaire kostenvergoeding, eventueel aangevuld met een beperkte kilometervergoeding (max 
2000 km/jaar) 

- reële kostenvergoeding met bewijsstukken, waaronder de kilometervergoeding.  
 
Wanneer betaal je kostenvergoedingen?  
Volgens de fiscus moet de betaling van de kostenvergoeding gebeuren in hetzelfde jaar waarop de vergoeding 
betrekking heeft. Dus: een vrijwilliger die in december 2017 vrijwilligt en hiervoor een forfaitaire 
kostenvergoeding krijgt, moet zijn vergoeding nog in 2017 ontvangen. 
 
Opgelet! Deze twee systemen kan je niet met elkaar combineren. De afspraken gelden ten minste voor het 
lopende kalenderjaar. Als je de afspraken wijzigt, moet je de vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen. 
 
Kostenvergoedingen van bestuurders 
Bestuurders kunnen volgens de vrijwilligerswet perfect kostenvergoedingen ontvangen. Zorg wel dat deze 
kostenvergoedingen niet als zitpenningen of presentiegelden ingeboekt worden. Dan zijn het 
geen  kostenvergoedingen meer en moet de vrijwilliger belastingen op de vergoeding betalen. 
 

1) De forfaitaire kostenvergoeding 
 
De forfaitaire kostenvergoeding kan je geven zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening 
houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Je kan 
natuurlijk ook een lager bedrag afspreken met je vrijwilligers. 
Bovenop deze kostenvergoeding kan je ook beperkt vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 km per 
jaar per vrijwilliger. Het aantal gereden kilometers moet je bewijzen met onkostennota’s. Kijk de geïndexeerde 
maximum kilometervergoeding elk jaar even na. 
 
Kostenvergoedingen 2018 – 2019 
In 2018 bedraagt de kostenvergoeding wegens indexering: 
 maximum 34,03 euro per dag, met een maximum van 1.361,23 euro per jaar. 

In 2019 wordt dit maximum 34,71 euro per dag, met een maximum van 1388,40 euro per jaar.  
 
Administratieve opvolging van forfaitaire vergoedingen 
 De organisatie legt een nominatieve lijst per jaar aan, met de gegevens van de vrijwilligers die een 

forfaitaire kostenvergoeding krijgen, de dag waarop ze een kostenvergoeding kregen en het bedrag. 
 De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. 

Als bewijsstuk gebruik je de bankverrichtingen of een ontvangstbewijs. 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/de-forfaitaire-kostenvergoeding/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/de-reele-kostenvergoeding/
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Opgelet! 
 Stel geen fiscale fiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een 

inkomen, waarop belasting betaald moet worden. 
 Zorg ervoor dat de maxima nooit worden overschreden. 
 Betaal de kostenvergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven. 
 Geef geen kostenvergoedingen per uur: je kan onmogelijk de onkosten berekenen op uurbasis. Je riskeert 

dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximum bedragen snel overschrijdt. 
 

2) De reële kostenvergoeding 
 
Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, 
facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens; maar 

je moet natuurlijk niet overdrijven. 
 
Administratieve opvolging van de reële kostenvergoeding 
 De organisatie bewaart de bewijsstukken voor de boekhouding en registreert aan wie de kosten werden 

terugbetaald. 
 De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. 

Als bewijsstuk gebruik je een bankverrichting of ontvangstbewijs. 
 Op de kostenvergoeding moeten geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen betaald worden. 
Opgelet! 
 Stel geen belastingsfiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een 

inkomen, waarop belasting betaald moet worden. 
 Zorg ervoor dat de maximum bedragen van de kilometervergoeding niet worden overschreden. 
 Betaal de kostenvergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven. 

 

Kilometervergoedingen 
 
Elke organisatie bepaalt zelf welke kilometers ze aan wie en aan welk tarief terugbetaalt, binnen de wettelijk 
bepaalde maximum bedragen. Als de vergoeding berekend wordt op basis van de afgelegde kilometers, is dit 
een reële kostenvergoeding. Je moet ritten met de wagen en fiets steeds bewijzen aan de hand van kostennota’s. 
 
 Wagen, moto, bromfiets: Vanaf 1 juli 2018 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3573 

euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2019 en is is fiscaal vrijgesteld. Het jaar 
ervoor bedroeg de kilometervergoeding maximum 0,3460 euro per kilometer. 
Opgelet! Voor kilometers met een wagen van de organisatie, kan geen kilometervergoeding gegeven 
worden! 

 Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,23 per kilometer. 
 Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan je het hele bedrag terugbetalen. 
 Te voet: hier kan je geen vergoeding voor geven. 

Opgelet! Geef je een forfaitaire kostenvergoeding, dan kan je maximaal bijkomend 2000 km vergoeding 
voor kilometers bijgeven!  

 
 
Bron:  https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/  
 
 
Bijlage 2 : blijklusregeling tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/
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Voorwaarden 
 
De diensten of opdrachten moeten onder 1 van de drie subcategorieën van het bijverdienen vallen: 
 Verenigingswerk en socioculturele activiteiten 
 Diensten bij andere burgers 
 Bijverdiensten via bepaalde deelplatformen 

Iedere categorie heeft zijn eigen particuliere voorwaarden zoals wie onbelast via hen mag werken, hoe vaak, en 
hoeveel dit mag opbrengen. Het is vooral belangrijk om te onthouden dat dit werk niet mag uitgeoefend worden 
voor bedrijven. VZW’s maken wel aanspraak en klusjes voor particulieren mag ook.  
 
Wie komt er in aanmerking? 
Niet iedereen kan van de nieuwe regel genieten. Jobstudenten, huismannen en -vrouwen mogen niet onbelast 
bijverdienen. Ergens logisch want de verloning van jobstudenten wordt sowieso al niet belast en is begrensd 
door zijn eigen unieke voorwaarden. Ook per categorie zijn er voorwaarden. Voor de categorieën van het 
verenigingswerk en burgerhulp gelden volgende restricties:  

- enkel werknemers die minstens 4/5 werken  
- gepensioneerden 
- zelfstandigen in hoofdberoep 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat zelfstandigen bijverdienen met hun hoofdactiviteit. Een tuinarbeider kan 
maar beter niet het veld gaan onderhouden bij de voetbalclub van zijn dochter of zoon.  
 
Om welke klussen gaat het? 
Elke subcategorie heeft een lijst met geschikte activiteiten. 
 Socioculturele en feitelijke verenigingen  
 sporttrainer 
 gids  
 begeleider van schooluitstapjes.  

 

Hoe begin ik eraan?  
Je zal je activiteiten moeten registreren op bijklussen.be. Werk je voor een vereniging? Dan is het simpel. Zij 
stellen een overeenkomst op met de omschrijving van je taken, de duur en jouw vergoeding. Hierna geven zij 
dit in online in op de site. Naast het online platform van Bijklussen.be is er ook een app.  
De aangifte is nodig om te kunnen controleren wat je precies voor onbelast werk hebt gedaan en hoeveel je 
daarmee hebt verdiend.  
 
Belangrijk: Die aangiftes moeten worden opgesteld voordat het werk wordt uitgevoerd. Het zou altijd kunnen 
dat een inspecteur langskomt en je ‘betrapt’. Via het aangiftesysteem weet hij dan dat het om een legitieme, 

onbelaste bijverdienste gaat.  
 
Wees verzekerd 
Wie bij een vereniging zit, heeft het hier weer iets makkelijker. Het is de vzw of socioculturele instelling zelf 
die voor de verzekering zorgt. De vereniging waar je aan het werk gaat, moet een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade hebben. 
 
Bron:  https://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-kan-je-tot-6000-eurojaar-onbelast-bijverdienen/  

https://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-kan-je-tot-6000-eurojaar-onbelast-bijverdienen/
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