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Vergadering dd. 5 aug 2018       Start: om 10.00u 
 

1.        Controle aanwezigheden  

ANTWERPEN De Proost Didier AANWEZIG Initiator ACTIEF 
ANTWERPEN Jacobs Werner AANWEZIG IN NAMIDDAG Initiator ACTIEF 
ANTWERPEN Vermeiren Kristof AANWEZIG Initiator ACTIEF 
LIMBURG Ceulemans Gino AANWEZIG Initiator ACTIEF 
LIMBURG Hoebers Bert VERONTSCHULDIGD initiator ACTIEF 
VLAAMS-BRABANT Abels Sven VERONTSCHULDIGD Initiator ACTIEF 
VLAAMS-BRABANT Wittebols Rupert VERONTSCHULDIGD  Initiator ACTIEF 
ANTWERPEN Seymus Rik VERONTSCHULDIGD initiator INACTIEF 
OOST-VLAANDEREN Bontinck Daniel VERONTSCHULDIGD Initiator INACTIEF 
OOST-VLAANDEREN Werrebroeck Patrick VERONTSCHULDIGD initiator INACTIEF 
VSF Stynen Rob VERONTSCHULDIGD Voorzitter Jeugd 
VSF Ignace Uytdenhouwen VERANTSCHULDIGD Voorzitter VSF 

  
2.  Financiële zaken 

  

a) Overzicht seizoenuitgaven 2017-2018  
Gebudgetteerd: € 5.500€. Voorlopige uitgaven om en bij de € 3.000,0. Dit is ongeveer een 55% van het 
vooropgestelde budget. 

 

b) Budgetraming 2018-2019 (zie in bijlage) 
Mits in acht name van behoud of lichte stijging van aantal spelers, en een stijging van het aantal lessen (van 6 
naar 8 of 9) is een budget geraamd op €4.650,0. Deze raming wordt eerstdaags bij VSF ingediend. 

 

c) Polo’s nog te betalen 
Rupert dient het rekening nummer door te geven aan Didier zodat deze over kan gaan tot betaling. 

  
3.  Documenten 2017-2018 
 

a) Een 25-tal documenten zijn nagekeken en in orde om te gebruiken in het nieuwe jaar 2018-2019. Een 15-tal 
documenten hiervan zijn echte werkdocumenten die regelmatig gebruikt worden. Kristof ondersteunt Didier om 
de Dropbox van SOV op te schonen en hier deze documenten beschikbaar te stellen. 

 
b) Oefenboek SOV: Ignace heeft wegens de te drukke kalender en werkzaamheden niet meer de tijd om dit in 

kwalitatieve druk voor te bereiden. Sven was vorig jaar reeds kandidaat om SOV te helpen en zal asap 
ingeschakeld worden om het oefenboek binnen enkele weken gekopieerd en ingebonden klaar te hebben, 
voorzien van wat publiciteit. Didier kijkt de inhoud eerst even na en stemt verder af met Sven. Deadline is training 
0, die voorzien is op zaterdag 1 september. 

 
c) Samenwerkingsovereenkomst Spelers: ook hier zijn aanpassingen gebeurd met het oog op de mogelijke 

beleidsveranderingen. Inhoudelijk is het wat ingekort. Enkele wijzigingen opgesomd als volgt: 
 

 De melding van de fasen is verwijderd. Opstartfase is gepasseerd. Fase 2 geïmplementeerd. Fase 3 wordt 
voorlopig niet in actiepunt. 

 Passage over a, b, en c kern voor indeling van spelers is weggelaten. 

 Verplichting om bij minstens 50% van trainingen aanwezig te zijn is weggelaten. 

 Negatief advies bij evaluaties is veranderd in negatieve evaluatie. 
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 Minder in detail: het maken van evaluaties die na trainingen en tussentijds naar de speler gestuurd worden. 

 Externe trainers/begeleiders opgesplitst in 2 categorieën: de externe begeleiders zonder of met opleiding 
buiten België, en zij die een erkende opleiding binnen VSF of BBSA genoten hebben. Dit is gebeurd in de 
optiek dat mogelijk opleidingen gaan gegeven worden. 

 Melding ontwikkelingsniveaus. 

 Doelstellingen voor de speler ingekort. 

 Richtlijnen bij opstellen van een SOV klacht ingekort. 

 Richtlijnen bij werkwijze van sancties ingekort. 

 Toevoeging SOV en GDPR. (tekst wordt ter goedkeuring aan SOV-leden voorgelegd) 

 Toevoeging van voorbeelden van werkingsdocumenten nl. klachtenformulier en scoutingsformulier. 

 Melding van actieve en inactieve begeleiders alleen met naam achteraan. 

 
4.  Trainingen en tornooien 

 
a) Training 7 en 8 

Hebben niet plaats gevonden omwille van een te grote werkdruk ter voorbereiding van volgend seizoen. SOV-
voorzitter Didier De Proost excuseert zich hiervoor naar haar leden. 

 
b) Start nieuw seizoen 2018-2019 

 6 augustus: mail van secretariaat VSF naar alle reeds ingeschreven jeugdspelers. 

 25 augustus: samenkomst ouders en spelers in de Limit in Westerlo van 1100-14.00u. 

 Start met training 0 (oriëntatietraining) op zaterdag 1 september. 

 Verdere detail over planning zie 4c. 
 

c) Trainingen 2018-2019 
SOV hoopt dit jaar haar aantal trainingen uit te breiden naar minimum 8 tot 9 trainingen. De opgemaakte BBSA 
biedt op bepaalde momenten hiervoor de ruimte. Helaas zullen trainingen nog steeds kunnen lijden onder hoe 
de gewesten hun rankings indelen. SOV betreurt dit.  
Er is geopteerd om in de planning zowel zaterdagen als zondagen hiervoor aan bod te laten komen. 
 
De volgende data zullen voorgelegd worden: 
- Zaterdag 1 september: oriëntatietraining en kennismaking met de groep spelers, groepsfoto. 
- Zondag 14 oktober: training 1 
- Zaterdag 10 november: training 2 
- Zondag 25 november: training 3 
- Zaterdag 29 december: training 4 
- Zondag 13 januari: training 5 
- Zondag 17 februari: training 6 
- Zaterdag 9 maart: training 7 
- Zondag 7 april: training 8 
- Zaterdag 20 april: training 9 

 
 
 

5.  Spelers / Begeleiders 
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a) Spelers 

 Enquête: de antwoorden van de spelers ivm de werking 2017-2018 als volgt samengevat: 
 spelers uiten hun ongenoegen dat omwille van zoveel tornooien ze niet aan genoeg trainingen 

hebben kunnen deelnemen 
 aantal trainingen mag omhoog 
 zeer goede groepssfeer en samenwerking met begeleiders en andere spelers 
 merkbare verbetering in niveau 

 

 Spelers die reeds hebben toegezegd voor volgend werkingsjaar: Yorrit, Tim, Matthijs, Sybren, Nick, Jesse, 
Brent, Wesley, Senne. Nieuw lid: Stef Nuytkens.  
 

 Enquête: de antwoorden van de ouders ivm de werking 2017-2018 als volgt samengevat: 
 goede werking en zeer fijne samenwerking 
 feedback mag iets regelmatiger 
 goede gesprekken met begeleiders 
 aantal trainingen mag omhoog 

 
b) Begeleiders  

 Mogelijkheid voor begeleiders om te schaven aan verbeteringen tijdens de zomermaanden blijft van 
kracht. 

 begeleiders werven: SOV contacteert VSF om de eerste initiatieven te nemen om begeleiders op te leiden 
die op een correcte manier kunnen bijdragen tot de werking en begeleiding van jongeren. Kristof, Didier 
en Gino zien dit als een must om continuïteit te blijven garanderen en een mogelijke stijging van het 
aantal spelers te kunnen blijven opvangen. Er dient hierbij getracht te worden om de cursus gelijkwaardig 
te maken aan die van Sport Vlaanderen om zeker niet aan kwaliteit en niveau in te boeten. Nadruk komt 
te liggen op 3 delen: bagage (techniek en houding), vaardigheden  en ervaring aan de hand van enkele 
stage-uren. 

 Begeleiders kunnen steeds in eigen naam initiaties in de gewesten mee ondersteunen. 
 
Bijkomend aan de gesprekken over opleiding in ons land zijn een paar vragen gerezen die SOV niet kan 
beantwoorden, en hiervoor te rade zal gaan bij betrokkenen. 

 Hoe ziet het met het SOS-jeugd en Start-to-Snooker verhaal? Wie draagt dit verhaal op dit moment 
eigenlijk? En hoe wordt dit opgevolgd? Zijn hier nog vergadering geweest buiten de eerste 2 
bijeenkomsten? 

 Zijn er al scholen aangeschreven in de gewesten? Hoe is de respons van scholen in alle gewesten? 

 Zijn de kleine tafeltjes al buiten Limburg gebruikt?  

 Gino vult aan dat een initiatief in Limburg al geleid heeft tot enkele inschrijvingen van jeugdspelers in 
Limburg.  

 
SOV juicht dit toe en benadrukt voor alle duidelijkheid nogmaals dat haar activiteiten zich primordiaal niet 
richten op het initiëren van scholieren, maar op het opleiden van jeugdspelers die aangesloten zijn bij VSF en 
die zich wensen te verbeteren via gerichte lessen.  

  
6.  Kalender 
 

Reeds besproken in 4c.  
 
7.  Publiciteit 
 

a) SOV op website VSF 
Didier controleert of deze informatie up to date is en stemt dit verder af met Mariska. 
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b) Nieuwsbrief SOV 

 Om de 2 maanden: oktober, december, februari en april. 

 SOV zet in op frisheid en toch tegelijkertijd een strakke lay out, met terugkerende SOV kleuren op elke pagina. 
Didier heeft Mariska om feedback gevraagd en conform aanpassingen uitgevoerd. 

 

 Indeling redactionele taken:  

 

Item Inhoudelijk Wie? 

   

Design Kleuren, plaatsing rubrieken, plaatsing foto’s, 
inhoudstafel 

Didier 

Voorpagina Aanvoeren van sport quote + foto sfeerbeeld Kristof 

Introductie Over SOV, wat leeft bij SOV Didier 

SOV trainingen Korte tekst over de training en leveren van foto’s Leden SOV, 
Rupert 

Players’ results Intensief spelers contacteren voor update resultaten Kristof 

In the picture Interviewen speler/begeleider en comprimeren; 
leveren bijgevoegde foto’s 

Werner 

Reglementenkennis Leveren van situatie, bijbehorende tafel, vraag en 
multiple choice oplossing 

Gino 

Guess who Leveren van fotomateriaal Leden SOV 

Mailing Bijhouden van inzendingen Didier 

 
 

 Mailing: eerst nieuwsbrief op website VSF, daarna mailing VSF leden. 

 Publiciteit nieuwsbrief op Fb: Mariska en Didier 
 
 
8.  Beleid 
 

a) Ontwikkelingsniveaus 

 SOV maakt onderscheid in 7 verschillende spelersniveaus (levels). 

 Elke level kent dezelfde onderverdeling in blokken (ervaringsvelden), waaronder: houding, cueing, pot en 
positie, spelsituaties, mentale weerbaarheid, gedrag en fysiek. 
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Beginner 
 
Pre-intermediate 
 
Intermediate 
 
Pre-advanced 
 
Advanced 
 
Expert 
 
Professional 
 
 
 
Taak SOV:  
 
- duidelijk omschrijven en benoemen van de ervaringsvelden per level 
- verder detailleren met vereiste skills, opdrachten, situaties en/of oefeningen en mogelijkheid om te 

quoteren binnen elk level. 
- Deadline: einde september! 

 
Omwille van de belading van de uitwerking van dit project focust SOV zich op de eerste 5 levels (van 
beginner tot advanced). 

 
b) Advies bij selecties (samenwerking BBSA) 

SOV wenst haar verdere rechtstreekse deelname als adviespartner voor BBSA wat betreft selecties voor 

internationale deelname aan jeugdtornooien te overwegen. Redenen hiervoor zijn: 

- de continue golf van onterechte kritiek, ondanks het feit dat deze werkwijze democratisch gekozen en 

overeengekomen is een 2 jaar geleden; en dat deze golf van kritiek en stemmingmakerij zomaar wordt 

toegestaan. Democratisch gekozen overeenkomsten dienen door alle partijen gevolgd en uitgevoerd te 

worden zoals opgenomen in de reglementering. 

- de werking bij BBSA (dagelijks bestuur en raad van bestuur) die allesbehalve een weerspiegeling is van ‘de 

betrouwbare partner’. Voorbeelden zijn de zeer gebrekkige communicatie (het standaard bijna niet 

antwoorden op mails die je stuurt), het niet nakomen van afspraken, het uitblijven van aanpassingen van 

de statuten BBSA over de selectieprocedure en het feit dat SOV regelmatig op vergaderingen ter sprake 

komt, maar in geen enkel verslag terug te vinden is. 

- SOV heeft al meerdere malen in de vuurlinies gestaan. SOV is nog nooit door een bestuurslid BBSA (andere 

dan Rupert Wittebols) benaderd geweest met een vraag voor uitleg. Integendeel, bestuursleden verkiezen 

eerder kritiek te spuien en de werking in vraag te stellen. 

 

Ondanks de geruststellende woorden zoals ‘SOV moet er zijn’ en ‘daar zijn wij niet tegen’, kunnen we uit de 

samenwerking van de laatste 2 jaar helemaal niet opmaken dat SOV het vertrouwen en respect kan afdwingen 

ondanks eerder gemaakte afspraken. Dit werpt een sombere schaduw op de positieve uitstraling en 
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professioneel karakter van de werking van SOV waar we naar streven. Dit is de reden waarom we binnen SOV 

een beslissing gaan nemen of we dit nog verder zo verkiezen.  

 

c) Beleidsplan 2018-2019 

Volgende beleidswijzigingen zullen worden voorgelegd aan VSF 

 
1- Stijging aantal SOV-trainingen 

We gaan proberen om toch minimum 8 trainingen te voorzien, en als het kan in het beste geval zelfs 10x 
met spelers samen te komen.  
 

2- Inspelen op het individueel niveau per speler door trainingen nog meer individueel af te stellen via 
ontwikkelingslijnen. 
SOV kent 7 verschillende ontwikkelingsstadia toe aan een snookerspeler (van beginner tot professional). 
Aan elk niveau worden verschillende uitdagingen, opdrachten, taken en oefeningen gekoppeld om zo elk 
individu beter te kunnen prikkelen. 
 

3- SOV spitst haar activiteiten toe naar het opleiden van aangesloten -21-jarige VSF jeugdspelers. 
Even zag het er naar uit dat SOV een ondersteunende rol ging hebben bij het SOS-jeugd verhaal dat verder 
geëvolueerd is naar Start to Snooker. Doch nadat gebleken is dat alle opleidingen gebeuren door personen, 
door WSA aangeduid, zet SOV een stap terug in dit verhaal en zullen ze later in het proces ondersteuning 
bieden als deze spelers na de opleiding ‘Start to Snooker’ zich aangesloten hebben bij VSF en wensen deel 
uit te maken van de SOV-werken. Begeleiders van SOV kunnen steeds in eigen naam regionale of nationale 
initiatieven ondersteunen. 
 

4- Geen verhoging van het budget in vergelijking met het jaar 2017-2018 
Het voorgaande geschatte budget van 2017-2018 van om en bij de 5.500€ was een stijging van 30% omdat 
we vorig jaar de intrede tot deelname volledig open stelden voor alle -21-jarige VSF aangesloten spelers en 
een toename konden verwachten. We stegen qua  aantallen van 7 naar 12 spelers. Aansluitend hierbij 
hoopten we ook meer trainingen te kunnen voorzien, doch dit werd moeilijk haalbaar omwille van de zeer 
drukke tornooikalender.  
 
Uiteindelijk hebben we ongeveer 55% van dit budget benut. De mogelijkeid in acht genomen van een 
voortzetting van stijging van het aantal spelers die wensen deel te  nemen, wordt een budgetraming 
ingediend voor 2018-2019 van om en bij de 4.500€. Een volledige raming hiervoor wordt apart opgemaakt 
en doorgestuurd naar VSF ter goedkeuring. 

  
9.         Varia 
 

a) Lichaamsoefeningen: de stretch oefeningen die gangbaar zijn, zijn algemene blessure preventieve oefeningen. 
SOV contacteert een kinesist die ons kan adviseren bij stretch oefeningen voor specifieke snookerblessures. 
Implementatie ervan is voorzien bij de start van het seizoen. 
 

Bijgevoegd de zones die gevoelig zijn voor blessures. 
 
 



 

VlaamseSnookerFederatie vzw 

 

 
 

Verslag SOV-vergadering 
Opleidingscommissie VSF 

 
 

 

 

Verslag meeting Initiators – augustus 2018       7 

 
 
 
 
Zijkant nek 
Bovenkant schouders 
Bovenrug 
Lage onderrug 
Heup (gewricht) 
Kniegewricht 
Achterbeen 
 
 
 
 
 

 
 

b) SOV en GDPR 

 Voorbeeldtekst wordt aanstonds voorgelegd aan de SOV leden. Vragen naar noodzaak en inhoud werden 
tot op heden nog niet beantwoord door de voorzitter VSF.   

 Er is voorzien dat de tekst uiteindelijk opgenomen wordt in het SA (samenwerkingsakkoord) speler. 

 
c) Afsluiten seizoen 2017-2018 

 Wegens overdrukke kalender nog niets geregeld. Beslist om dit te annuleren. 

 SOV dient hierop sneller te anticiperen naar afsluiting volgend seizoen. 

 
d) Stemmingen via mail 

 Aan alle SOV-leden (actief) zal gevraagd worden hun stem uit te brengen via mail m.b.t.: 

 Verdere betrokkenheid als co-partner van BBSA om advies voor selecties te voorzien. 

 Opleiding SOV: vragen van een kleine vergoeding aan ouders van speler. 

 Aanmaak flyer voor clubs om meer publiciteit te genereren. 

 
e) Centraliseren van SOV-trainingen 

 Wordt voorgelegd aan de groep van SOV-begeleiders. 

 Contact opnemen met Limit – Westerlo (Rob). 

 
f) Opleidingen voor begeleiders binnen VSF en/of BBSA 

Iedere vraag voor uitwerking van een interne opleiding voor begeleiders voor ofwel VSF en/of BBSA dient 
officieel schriftelijk binnen te komen op het e-mail adres sov-vsf@outlook.com. In haar opleidingsprogramma 
voor extra begeleiders om SOV te ondersteunen is SOV voorstander van een opleiding gelijkwaardig aan die van 
‘Initiator Snooker’ van Sport Vlaanderen en niet een verkorte versie of afkooksel hiervan. Kwaliteit dient te 
primeren.  
 

mailto:sov-vsf@outlook.com
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10.         TO DO LIJST 
  

 
 

De vergadering werd om 13.20u afgesloten     Volgende vergadering:  volgt  

NOG AF TE HANDELEN 

 Wie? Wat? Deadline Ok? 

BBSA Bestuur Inplannen 8 trainingsdagen voor 2018-2019 Juli/augustus 2018 X 

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

SOV Begeleiders Inbrengen onkostennota’s laatste trainingen ASAP X 

SOV Begeleiders Thema’s nieuwsbrief Verslag vergadering 
juni 

X 

SOV Begeleiders Werkdocumenten evalueren Vergadering 
augustus 

X 

SOV Begeleiders / Didier Bepalen lichaamsoefeningen snookerspelers sept 2018   

SOV Begeleiders / Didier Persoonlijke doelstellingen begeleiders Juli/augustus 2018   

SOV Begeleiders / 
Didier 

Uitwerken ontwikkelingsniveaus + bord Vergadering 
augustus 

 

SOV Didier Bekijken mogelijkheden zomertrainingen ASAP X 

SOV Didier Betrokkenheid Mariska in nieuwsbrief Vergadering 
augustus 

x 

SOV Didier Budgetraming doorsturen VSF/Secr ASAP x 

SOV Didier GDPR voorbeeldtekst naar SOV leden ASAP x 

SOV Didier Navraag stand van zaken vrijwilligersstatuut bij 
Sport Vlaanderen 

Vergadering augustus To 
do 

SOV Didier Vastleggen afsluitmoment bij Rob? geannuleerd X 

SOV Didier Vragenlijst seizoenervaring spelers/ouders ASAP X 

SOV Didier / Ignace Afstemmen GDPR reglementering voor SOV ASAP X 

SOV Didier / Ignace Gesprek en opzetten werkingsplan werving van 
extra begeleiders 

ASAP 
 

SOV Didier/Kristof Dropbox verder updaten Continu  

SOV Didier/Sven Druk van map oefeningenboek Tegen 01/09  

SOV Rupert Prijs 4 polo’s aan Didier doorgeven + rek. nr. ASAP X 

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

SOV/VSF Didier/Mariska Voorbereiding samenkomst ouders/spelers ASAP X 

SOV/VSF/BBSA Didier, Ignace, Johan Navraag over hoe zij opleidngen zien in de 
toekomst. 

ASAP 
X 

VSF Rupert Banner Nationale Loterij aan Sven of Gino 
overhandigen 

ASAP 
 

VSF Rupert Belgische vlaggen aan Didier en Kristof geven ASAP  

VSF/BBSA .   Didier, Ignace, Johan Navraag waarom overeenkomsten geschonden 
worden ivm SOV betrokkenheid selectie. 

ASAP 
x 


