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Voorwoord 
2021 was door de pandemie voor alle sporten alweer een moeilijk jaar. Onze wens, om in 2021 een 
coronavrij jaar mee te mogen maken, is helaas niet uitgekomen. Sportiv heeft in deze periode waar vele 
activiteiten werden geannuleerd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een restyling door te voeren. 
Naast een nieuwe huisstijl en logo werd ook een volledig vernieuwde website voorgesteld. Zeker de 
moeite waard om eens te bekijken. Je vindt er onder andere heel wat foto’s van sportevenementen, een 
overzicht van al onze sporten, een ledenhoekje met heel wat interessant materiaal en natuurlijk het meest 
recente nieuws.  

De jeugd is onze toekomst, daarom zet Sportiv zich hiervoor in. De jeugd meer van onze sporten laten 
proeven en ze op die manier te overtuigen om aan te sluiten blijft het ultieme doel. Alvast een dikke 
proficiat voor al wie al eerder deelnam of zich dit jaar inschreef voor ons project jeugd+.  

 

Guido Van Alsenoy,  

voorzitter Sportiv vzw 

februari 2022  
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Missie – doelen 

Missie en doelen beleidsplan 2021-2024 
Missie 

Sportiv wil de beoefening van de actieve wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen bevorderen. 

Visie 

Sportiv wil zijn missie volbrengen door: 

  Een blijvend streven naar een verhoging van de participatie, de kwaliteit en de uitstraling 
van onze sporten en bonden. 

  Nauw samen te werken met de aangesloten bonden en clubs en hen op alle niveaus te 
vertegenwoordigen. 

  Zijn stakeholders ten allen tijde correct te informeren. 
  Via promotie de bekendheid te verhogen van al onze sporten als actieve wedstrijd- en 

recreatiesport voor alle leeftijden, prestatieniveaus en doelgroepen. 
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Acties  

Strategische doelstelling DOMEIN – vaste kosten 

niet toe te wijzen aan specifieke acties 

Actie A991 – ALG Algemene werking – kostendrager 990100 

 inkomst: 6.258,00 euro 
 uitgaven: 1.745,81 euro 

Bestuur: 

De AV op dinsdag 23 maart 2021 verliep via Zoom. De documenten jaarverslag 2020 –en financieel 
verslag werden vooraf ter goedkeuring doorgestuurd per e-mail. 

Naast de vaste, terugkerende agendapunten werden ook volgende onderwerpen besproken: 

 toelichting project jeugd+ 

De algemene vergadering bestond in 2021 uit volgende leden: 

 Beekaert Luc (krulbol) 
 Comeyne Hein, secretaris (andere sporten) 
 Goedertier Marc (staande wip) 
 Gruwez Remi (flessenschieten) 
 Lenaerts Jan (touwtrekken) 
 Pyfferoen Etienne (staande wip) 
 Stevens Johan (short mat bowls) 
 Theunissen Jean, penningmeester (andere sporten) 
 Uvyn Bram (staande wip) 
 Van Alsenoy Guido, voorzitter (schaarbaankegelen) 
 Vandewalle Daniel (katapult) 
 Vlaminckx Luc (kruisboog) 

De Raad van Bestuur bestond in 2021 uit volgende leden: 

 Van Alsenoy Guido, voorzitter 
 Comeyne Hein, secretaris 
 Theunissen Jean, penningmeester 
 Goedertier Marc 
 Huyghe Patrick 
 Lenaerts Jan 
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De Raad van Bestuur vergaderde in 2021 twee maal (16 februari en 12 oktober), telkens via Zoom. Naast 
de vaste agendapunten zoals de gewone werking, financiën en voorbereiding van de Algemene 
Vergaderingen waren de belangrijkste agendapunten: 

 tariefaanpassing 
 jeugd+ 
 rebranding 

Financiën Sportiv vzw 

Toelichting bij de jaarrekening 2021 door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering dinsdag 15 
maart 2022. 

Werking: 

Gezien er geen sprake is van structurele toelage, hangt Sportiv vzw af van bijdragen van de leden en van 
het leveren van diensten op basis van vrijwilligerswerk. 

 
Activa: 

Vaste Activa: de kosten van de eerste oprichting bedroegen 148,83 euro.  

Nog te ontvangen klanten (lidgelden) bedraagt 308,00 euro  

Vlottende Activa: deze bestaan uit: 

- beschikbare middelen (lopende rekening en spaarrekening) ten bedrage van 10.873,54 euro 

Passiva: 

Bestaan uit het eigen vermogen ten bedrage van 10.012,18 euro. Daarnaast is er de voorziening voor 
project ledenwerving van 500 euro.  

Over te dragen opbrengsten betreft lidgelden voor clubs die reeds in december 2021 hun leden hebben 
verlengd voor het komende boekjaar = 1.648,00 euro. 

Er zijn geen schulden aan leveranciers.  
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Resultaatrekening 

 

Uitgaven: 

De kosten zijn hoofdzakelijk de premie ongevallenverzekering voor de Sportiv-leden die niet onder de 
Vlas-polis vallen: 1.322,96. Naast de dienstverlening van Vlas op vlak van ledenadministratie en 
communicatie is er ook nog de steun aan Sportiv-clubs in het kader van het jeugd+ project. 

Inkomsten: 

Bestaan uit lidgelden te bedrage van 4.578,00 euro. 

Het over te dragen saldo van het boekjaar 2021 bedraagt aldus 829,81euro.  
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Strategische doelstelling 1 – Promotie van 

wedstrijd- en recreatiesport in Vlaanderen. 

Operationele doelstelling 12 – Sportiv zal zich promotioneel 
inzetten op het ondersteunen van organisatie van 
topwedstrijden georganiseerd door zijn bonden. 
Actie A121 – TOP WED stimuleren topwedstrijden – kostendrager 120100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Aan onze clubs en bonden is aangeboden om wedstrijdverslagen met foto’s te laten publiceren 
via onze communicatiekanalen: www.sportiv.be en het magazine Trend. Hiervan is regematig 
gebruik gemaakt, zij het beperkt door de pandemie en de vele afgelastingen. Deze actie is 
bekend gemaakt via onze algemene vergadering en via onze communicatiekanalen waaronder 
sociale media. Er is tevens meermaals opgeroepen tot vrijwillige verslaggevers voor 
wedstrijdverslagen.  

Voor 2021 werden onder meer volgende internationale wedstrijden betwist:  

Organisatie internationale tornooien in Vlaanderen:  

 VlaS-kampioenschap Flessenschieten 
 BK Short Mat Bowl 
 Keizerschieting KNBBW 
 Nationaal kampioenschap van de regio’s – KNBBW 
 Vlaams Kampioenschap en BK Krulbol 

  

http://www.sportiv.be/
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Operationele doelstelling 13 – Sportiv zal zich promotioneel 
inzetten op het ondersteunen van organisatie van 
internationale topwedstrijden georganiseerd door zijn bonden. 
Actie A131 – TOP INT stimuleren internationale topwedstrijden – kostendrager 130100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Wegens corona zijn er zeer weinig internationale topwedstrijden kunnen doorgaan, hierdoor 
heeft Sportiv geen extra inspanningen kunnen doen om deze wedstrijden te stimuleren. Voor 
2021 werden onder meer volgende internationale wedstrijden betwist:  

 WK Touwtrekken in Baskenland 
 European Qualifying Tornooien - ECC2021 Curling 
 Benelux Cup Curling Zoetermeer 
 Pre-Olympic Quali event Curling in Turkey 
 EK Curling Geneve 

Extra aandacht was er via Trend, sportiv.be en de Facebookpagina van Sportiv voor de door 
onze clubs en bonden georganiseerde topwedstrijden met een internationaal deelnameveld. Het 
EK Katapultschieten en WK Short Mat Bowls werden door de pandemie uitgesteld naar een 
latere datum (2022). 
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Strategische doelstelling 2 – Kwaliteit 

clubwerking verhogen in samenwerking met de 

aangesloten bonden en clubs door middel van 

thematische clubbegeleiding en vorming. 

Operationele doelstelling 23 – Begeleiding clubs en bonden. 
Actie A231 –BEG clubbegeleiding – kostendrager 230100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 440,00 euro 

Sportiv werkte mee met Vlas aan het project jeugd+, waarvoor ook Sportiv-clubs inschreven. 

Voor het derde werkjaar van jeugd+ schreven 2 Sportiv-clubs in; 1 curling en 1 doelschieten.  

Deze clubs ontvingen in het begin van het jaar aan 220 euro uit het coronanoodfonds. Op het einde van 
het jaar ontvingen ze een bijkomende bijdrage volgens de jeugdwerking die ze hebben geïllustreerd. Dit 
in verhouding tot de punten die ze haalden op basis van hun prestaties in volgende vijf thema’s: leden / 
training / trainers / wedstrijden / promotie.  

Eén club: De Eendracht Westmalle behaalde één ster ondanks het moeilijke 2de coronajaar.  

Door Corona kregen de jeugd+ clubs ook dit jaar 
geen medewerker op bezoek voor begeleiding. Met 
alle clubs werden een ongeveer twee uur durend 
videogesprek gehouden tussen de secretaris Sportiv 
en de clubvrijwilligers betrokken bij de 
jeugdwerking.  

Op dinsdagavond 1 juni werd een webinar gehouden 
waarin twee jeugdbegeleiders uit onze jeugd+-clubs 
aan het woord kwamen (Walter Wens, Tom 
Vermeulen). De sessie werd opgenomen en was 
daarna nog raadpleegbaar via Vimeo. 

Tevens werden materiaallijsten opgesteld van 
sportmateriaal dat je kan gebruiken om 
jeugdwerking aantrekkelijker te maken. 

Eind 2021 werd een nieuwe oproep gedaan, ook 
gericht aan alle Sportiv-clubs waarop één Sportiv-
club (doelschieten) inschreef voor 2022. 
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Operationele doelstelling 24 – Sportiv zal zijn erkenning als 
‘Vlaamse sportfederatie’ vernieuwen. 
Actie A241 – ERK erkenning Vlaamse sportfederatie – kostendrager 240100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Sportiv maakte het jaarlijks formulier controle erkenning sportfederatie op net zoals de rapportering en 
het actieplan. 

Operationele doelstelling 26 – Vorming clubs en bonden. 
Actie A261 – BIJ vorming - kostendrager 260100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

In het kader van Jeugd+ werd in 2021 een webinar opgezet voor de aangesloten 
jeugdverantwoordelijken. Onder de titel “Best Practices” werden succesvolle strategieën en een 
bewezen aanpak besproken en gedeeld. De webinar was nadien beschikbaar als video op Vimeo 
voor geïnteresseerde jeugdverantwoordelijken. 
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Strategische doelstelling 3 – Alle stakeholders 

informeren over de aangesloten bonden, club s 

en de werking van Sportiv. 

Operationele doelstelling 31 – Sportiv zal vereenvoudigde 
spelregels beschikbaar maken. 
Actie A311 – REG spelregels voor recreanten - kostendrager 310100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

In 2021 waren op de nieuwe webstek Sportiv nog geen verkorte spelregels opgenomen. Wel is het de 
bedoeling om de beschikbaarheid van verkorte spelregels van de huidige acht sporten: krulbol, trabol, 
katapult, schaken, short mat bowls, paapgooien, curling en tafeltennis te updaten en eventueel uit te 
breiden. 

Operationele doelstelling 34 – Sportiv zal de 
informatieverstrekking via website, nieuwsbrief en sociale 
media op punt stellen. 
Actie A341 – COM strategisch communicatieplan - kostendrager 340100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Trend – jaarnummer verscheen eind maart 2021. Totaal aantal bladzijden één nummer 2021 = 36  

Er werden 7.320 exemplaren gedrukt, 7.239 exemplaren verzonden per post, voornamelijk naar alle leden 
en alle gemeentelijke sportdiensten. De resterende nummers worden gebruikt voor public relations.  

De redactiecommissie bestaat uit de personeelsleden van het Vlas-secretariaat te Brugge en vergaderde 
vier maal (juli, september, november, december). 

Digitale communicatie: 

Op www.sportiv.be werden in het jaar 2021 24 nieuwe artikels gepubliceerd.  

Een nieuwe huisstijl werd uitgewerkt en geïmplementeerd. De logo’s, kleuren en huisstijl werden 
aangepakt door Hannibal uit Roeselare. Nieuw promotiemateriaal, nieuwe website en algehele make-over 
voor de sociale media kanalen werd toegepast volgens de nieuwe huisstijl. 

Meest bezochte webpagina’s: Nieuws / Over Sportiv / sporten /lid worden / contact (*correctie nieuwe 
site) 

Bezoekers: 2.750 met 5.020 paginaweergaves. 

Doelgroepen en genderverdeling blijft ongeveer binnen dezelfde lijnen als vorige jaren met een lichte 
winst voor de groep 35-44 

http://www.sportiv.be/
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Nieuwe media: 

Er werd hard ingezet op de uitbouw van al onze sociale mediakanalen. De evoluties zijn daardoor op elk 
vlak positief. Bereik, betrokkenheid, weergaves, volgers, … alle KPI’s gingen opnieuw in (sterk) stijgende 
lijn.  

De Sportiv-facebookpagina heeft bijvoorbeeld in 2021 al 458 volgers, een stijging van 20% tov 2020. 
Ook naar bereik gingen de cijfers in stijgende lijn.  
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Strategische doelstelling 4 – Promoten van 

beoefening van onze aangesloten sporten. 

Operationele doelstelling 41 – Sportiv zal een promotieactie 
opzetten om jaggers en actieve jeugdleden aan te trekken. 
Actie A4111 – OPA focus senioren-kinderen - kostendrager 410100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Vele door de bij Sportiv aangesloten bonden georganiseerde wedstrijden zijn gericht op senioren, zij het 
meestal niet exclusief, zodat ook jong volwassenen en jeugdspelers gelijktijdig kunnen deelnemen.  

Door onze bonden georganiseerde wedstrijden op senioren gericht: 

Klepschieten 

Drie provinciale schietingen voor senioren. 

krulbol 

Twaalf indoorbollingen ‘Weektrofee’ op woensdagmiddagen van oktober tot april in vijf verschillende 
gemeenten: Waarschoot, Wachtebeke, St-Amandsberg, Zomergem en Oosteeklo. 

Door de bij Sportiv aangesloten bonden worden wedstrijden ingericht, uitsluitend gericht op 
jeugdspelers.  Daarnaast zijn jeugdspelers, van zodra zij voldoende vaardigheden hebben verworven ook 
welkom in de meeste wedstrijden zodat jong volwassenen, senioren en jeugdspelers gelijktijdig kunnen 
deelnemen. Gewone wedstrijden kunnen dus ook gepromoot worden naar de min18-jarigen. 

Door onze bonden georganiseerde wedstrijden uitsluitend op jeugd gericht: 

staande wip 

BK en Koningschieten jeugd eind augustus  

Criterium tien plaatselijke Jeugdkampioenschappen van april tot augustus 

touwtrekken 

BK jeugd GENSB-klasse 

Krulbol, ingericht door BKB: 

Beker van Vlaanderen: 5 tornooibollingen op 4 locaties 

BKB Juniorencup: 7 tornooibollingen op 4 locaties 

klepschieten 

jeugdschietingen Schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek 

kruisboog 

Grote Prijs Jacques en Marcel Lafortune voor juniors te Leuven  
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katapult 

BK jeugd  

Superprestigewedstrijden met Jeugdklasse: 5 wedstrijden van januari tot maart in Deurne, Bekegem, 
Eindert, Geel en Tongerlo. 

schaarbaankegelen 

Jeugdtornooi GP Beverse te Beveren. 

Operationele doelstelling 42 – Sportiv zal zijn ledenwerving 
professionaliseren. 
Actie A421 – LED ledenwerving - kostendrager 420100 
In 2021 werden naast de aansluiting van enkele nieuwe clubs uit reeds aangesloten disciplines ook 
contacten gelegd rond de aansluiting van enkele extra sporten. Zo sloten clubs vanuit de sporten 
Taekwondo, Zumba & Pound & Yoga (via Wellnergy) en Hardlopen alvast aan. Een JuJutsu- en 
vogelpikclub toonden interesse maar sluiten (voorlopig) nog niet aan. Gesprekken over al dan niet 
aansluiten van andere clubs (of federaties) staan op stapel.  
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Strategische doelstelling 5 – Aanbieden van een 

kwalitatieve ongevallenverzekering. 

Operationele doelstelling 51 – De aangeboden ongevallenpolis 
blijft voldoen aan de door Sport Vlaanderen opgelegde 
voorwaarden. De ongevallen worden jaarlijks statistisch 

verwerkt. 
Actie A511 – ONG ongevallenverzekering - kostendrager 510100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 1.322,96 euro 

Binnen het deel Sportiv-clubs die niet bij VlaS zijn aangesloten is er in 2021 één ongeval geregistreerd 
(curling).  

Het betrof een val van een niet-lid tijdens een kennismaking met lichamelijke schade. 

Strategische doelstelling 6 – Aanbieden van 

digitale ledenadministratie. 

Operationele doelstelling 61 – Sportiv zal extra dienstverlening 
toevoegen aan de online ledenadministratie. 
Actie A611 – ILA online platform - kostendrager 610100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

In functie van een vlottere update van de gegevens voor de Sport Vlaanderen-databank gebruikt Sportiv 
de online database ILA. Deze laat de clubsecretarissen en bondssecretarissen toe hun ledenadministratie 
zelf op te volgen.  

Het ledenaantal Sportiv is voor 2021 gelijk aan 7.924 (8.568 in 2020) waarvan 550 (644 in 2020) leden 
geen beoefenaars van Vlaamse traditionele sporten zijn. Het betreffen clubs van volgende sporten: 
airsoftshooting, doelschieten, schaken en curling. 

https://start.exactonline.be/docs/FinTransactions.aspx?GroupBy=1&IgnoreSettValue=1&FinPeriod%24To=4&_Division_=250969&GLAccount=%7b65a09ad6-9186-46a7-ae29-b37381961edd%7d&ShowReviewedPeriod=0&AfterEntry=-1&FinPeriod%24From=1&Mode=1&UsePeriods=1&FinYear=2021
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Strategische doelstelling 7 – Sportiv zal acties 

uitwerken om de expertise rond gezond sporten 

bij de clubs en bonden te verhogen 

Operationele doelstelling 71 – Sportiv zal promotie voeren en 
promotionele acties van derden rond gezond sporten 
ondersteunen 
Actie A711 – GEZ PRO promotie gezond sporten - kostendrager 710100 

  inkomst: 0,00 euro 
  uitgaven: 0,00 euro 

Artikels Gezond Sporten in Trend: 

  Coronarondvraag binnen |Sportiv 
  API en 1712 in de kijker 
  Sportwijsheden en tips 

Er werd een Fiche Letselpreventie uitgewerkt en verdeeld onder onze federaties en sportclubs. 

Op sociale media werd ook samengewerkt rond verschillende thema’s met allerhande organisaties zoals 
1712, ICES, VSF, VTS en Sport Vlaanderen.  

In het project jeugd+ is voorzien dat de deelnemende clubs subsidiepunten kunnen verdienen door het 
uitvoeren van acties in het kader van fairplay. 

Operationele doelstelling 72 – Sportiv zal clubs en bonden 
informeren met betrekking tot gezond sporten. 
Actie A721 – GEZ INF informeren gezond sporten - kostendrager 720100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Sportiv vertaalde en verspreidde het Charter Panathlon International. 

Er werd een Fiche Letselpreventie uitgewerkt en verdeeld onder onze federaties en sportclubs. 

Op sociale media werd ook samengewerkt rond verschillende thema’s met allerhande organisaties zoals 
1712, ICES, VSF, VTS en Sport Vlaanderen.  

De G-sport werd verder in kaart gebracht binnen Sportiv. 
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Strategische doelstelling 8 – Sportiv zal acties 

uitwerken om de expertise rond ethisch 

verwantwoord sporten bij de clubs en bonden te 

verhogen. 

Operationele doelstelling 81 – Sportiv zal promotie voeren en 
promotionele acties van derden rond ethisch sporten 
ondersteunen. 
Actie A811 – ETH PRO promotie ethisch sporten - kostendrager 810100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Contactpersoon ethisch verantwoord sporten: Christoph Vanmullem (API) 

In het project jeugd+ is voorzien dat de deelnemende clubs subsidiepunten kunnen verdienen door het 
uitvoeren van acties in het kader van ethiek en fairplay. 

Operationele doelstelling 82 – Sportiv zal clubs en bonden 

informeren over ethisch sporten, integriteit, fairplay en API. 
Actie A821 – ETH INF informeren ethisch sporten - kostendrager 820100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Vlas vertaalde en verspreidde het Charter Panathlon International. Op sociale media werd ook 
samengewerkt rond verschillende thema’s met allerhande organisaties zoals 1712, ICES, VSF, VTS 
en Sport Vlaanderen. 

Operationele doelstelling 83 – Sportiv zal gedragscodes en een 
handelingsprotocol opstellen voor ethisch sporten. 
Actie A831 – ETH COD protocol ethisch sporten - kostendrager 830100 

 inkomst: 0,00 euro 
 uitgaven: 0,00 euro 

Het handelingsprotocol en de gedragscodes ifv ethisch verantwoord sporten werden nog niet opgemaakt 
in 2021.  
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Jaarverslagen bonden 
Jaarverslag seizoen 20-21 Belgian Curling Association – Sportiv-bond 

 Covid 19 pandemie impact 

CC Zemst kon zijn deuren weer openen midden juni en uitzonderlijk is het ook open gebleven tijdens de 
zomer vakantie. De ijsbaan van Gent bleef gesloten tot de heropening in September. 

Financieel een zware opdoffer, daar initiaties en team building activiteiten niet mogelijk waren of enkel 
tijdens bepaalde periodes en dat is onze grootste bron van inkomsten voor het afbetalen van de leningen 
en de kosten. Maar we hebben het net gehaald. 

Bestuur 

Er werd één Algemene Vergadering gehouden en acht bestuursvergaderingen (maandelijkse 
zoommeetings om de evolutie nauw op te volgen en snel te kunnen reageren). 

Het World Curling Federation Congres werd een virtueel congres dat bijgewoond werd door een van 
onze afgevaardigden. 

De verkiezingen van een nieuwe BOIC bestuur heeft ons in nauwer contact gebracht met het BOIC en 
heeft geleid tot een aantal wisselwerkingen. Zo komt het BOIC bestuur op 9 maart een curling initiatie 
volgen. 

Clubs - leden 

Gezien de lange en onderbroken opening, is het moeilijk exact tellen hoeveel leden we hebben behouden 
en/of verloren. Bij heropening in juni hebben we een kleine daling gemerkt in Zemst, maar hebben we een 
verdubbeling van onze jeugdleden gezien. Momenteel hebben we een 15-tal jeugd leden die regelmatig 
komen oefenen. We hebben dan ook speciale jeugdtrainingen ingelegd en betrekken hen ook bij 
wedstrijden en club kampioenschappen. 

Eind december 2020:  

 CC Zemst: 70 leden (waarvan 15 jeugdleden)  
 CC Gent: 20 leden 
 Campina: 10 leden 

Wedstrijden 

1.    Belgisch Kampioenschap teams 

Er is geen Belgisch Kampioenschap geweest in 2021. Wel is er een ‘zomer kampioenschap’ georganiseerd 
in de maanden juni tot augustus. Het kampioenschap 2021-2022 is normaal begonnen in september 2021. 
De eerste manche is in December geëindigd, de tweede manche is in januari 2022 begonnen. 

2.    Belgisch Kampioenschap dubbel 

Geen kampioenschap dubbel in 2021 georganiseerd. Het eerste weekend van november werd de 
Challenge georganiseerd voor het mixed dubbel team dat België in 2022 zal vertegenwoordigen. Twee 
teams hebben ingeschreven : Vedi (Veerle Geerinckx en Dirk Heylen, die België in 2020 
vertegenwoordigden) en SD Rox (Danielle Berus en Stephane Vandermeeren). Er waren 5 wedstrijden 
nodig (3 winnende games) en SD Rox kwam als winnaar uit de Challenge. De selectie voor het WK Mixed 
Dubbel was gepland de 2e week van Januari 2022 in Schotland, maar werd tgv Covid in December 
afgelast.  
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3.    Nationale teams 

Het heren team (Timo Verreycken, Daan Yskout, Bram Van Looy, Jeroen Spruyt en Tom Van 
Waterschoot) nadeel aan het ECC-C mid september in Genève en eindigde 2e waarmee ze promoveren 
naar ECC-B. Ze namen ook deel aan de Pre-Olympische Kwalificatie in Turkije, waar ze de playoffs 
haalden, maar waar ze het dan tegen een ECC-A ploeg moesten afleggen. In het ECC-B dat in November 
inStavanger plaats vond, haalden ze de play-offs (maar niet de finale) waardoor ze in ECC-B blijven. 

Het dames team (Danielle Berus, Veerle Geerinckx, Kim Catteceur, Annemiek Huiskamp en Caro Van 
Oosterwyk) nam na vele jaren afwezigheid weer deel aan het ECC-C in Genève. ZE eindigden op een 5e 
plaats, niet genoeg om te promoveren en blijven dus in ECC-C. 

Mixed Doubles : 

Veerle Geerinckx en Dirk Heylen (team Vedi) namen voor België deel aan de Pre-Olympische 
kwalificaties in Turkije, maar konden de play offs niet halen en aldus geen kwalificatie. 

4.    Speler/Speelster van het jaar 

Er werd geen speler of speelster van het jaar aangeduid, gezien het ongebruikelijk seizoen. 

 5.    Gala Gouden Steen 

Geen Gouden Steen gala dit jaar als gevolg van Covid19 en het onderbreken van de competities en 
evenementen. 

 6.    Teamcompetitie seizoen 2020-2021(2de ronde) 

Kon niet gespeeld worden als gevolg van sluiting van de piste in Zemst door Covid. 

 7.    Teamcompetitie seizoen 2021-2022 (1ste ronde) 

Is gestart in september (zie BK paragraaf hierboven) 

8.    Opwarmtornooi 

Een opwarmtornooi werd georganiseerd op 26 september 2020. Met 16 deelnemers lag de opkomst lager 
dan de vorige editie, maar goed gezien de omstandigheden. Winnaar werd Stephane Vandermeeren. 

 9.    Benelux-cup 

Werd in Zoetermeer (NL) georganiseerd in oktober. België nam deel met slechts 1 ploeg (viel samen met 
andere evenementen).  

Bij deze gelegenheid werd overlegd tussen NL, LUX en BE om dit in 2022 in Luxemburg te organiseren 
(september 2022, exacte datum nog te bepalen). 
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Jaarverslag 2021 Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek (klepschieten) 
Bestuur 

Het bedrag voor hernieuwing van de sportschutterslicentie is verhoogd naar 40,00 euro dit voor vijf jaar. 
VSSL blijft 5,00 euro. We hebben i.v.m. de corona geen lidgeld gevraagd in 2021 en dat willen we in 2022 
ook zo houden.  

Leden 

De Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek was in 2021 aangesloten bij Vlas met 16 clubs en 349 
leden. Een gestage daling zet zich door sinds 2015 (487). Ons verbond telde 16 jeugdleden. 

Evaluatie schietseizoen 2021 

Om het schuttersgevoel niet helemaal verloren te laten gaan. Is het bestuur zand en leemstreek gaan 
zoeken wat nog mogelijk was in de periode vanaf juni 2021,toen er een versoepeling van de 
coronamaatregels waren. Via mail werd er een vraag gesteld aan de zestien schuttersgilden van Zand-
Leemstreek wie bereid was om op een corona veilige manier een wedstrijd in te richten. Er waren zes 
schuttersgilden die daar positief op geantwoord hebben. Aldus is er een kalender met datums en 
uurrooster opgesteld. De wedstrijden zijn op en bij doorgegaan: 10&11 juli bij St.Joris Munsterbilzen, 
07&08 augustus St.Dominicus Termien, 21&22 augustus O.L.V.Zutendaal, 28&29 augustus St.Kristoffel 
Munsterbilzen, 04&05 september St.Barbara Winterslag, 11&12 september St.Amandus Spouwen. 162 
Schutters uit tien schuttersgilden hebben aan de wedstrijden deelgenomen. Iedere gilde kreeg een 
startuur aangemeten zodat we met een beperkt aantal schutters aanwezig waren en zo de veiligheid 
optimaal gegarandeerd kon worden. 

Om de minicompetitie (waarin de geschoten punten genoteerd werden) af te sluiten werd er een finale 
individuele wedstrijd gehouden op zondag 19 september aan de schietstand St.Kristoffel Munsterbilzen. 
De schut(s)ters met 0,1,2 missers over de zes wedstrijden namen het tegen elkaar op voor de titel van 
beste schut(s)ter in zijn of haar categorie. Achteraf aan de individuele wedstrijd werd er gekaveld voor de 
eerste plaats tussen de ploeg van de schuttersgilde St.Amandus Spouwen en St.Joris Munsterbilzen die 
met gelijke punten de minicompetitie afsloten. 

Sportschutterslicentie 

Op 31 december 2021 waren er dat 267 schutters met een SSL. Dit is een verliest van 6 schutters. 

Communicatie: 

Webstek: www.verbondzandenleemstreek.be  

  

file://192.168.0.201/Data/2_bestuur/jaarverslagen/jaarverslag%20VlaS%202020/www.verbondzandenleemstreek.be%20
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Jaarverslag 2021 Verbonden Beringen-Mijn en Lummen (klepschieten) 
Leden 

‘Karabijnschuttersgilden Verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen’ was in 2021 aangesloten bij Vlas 
met 7 clubs en 128 leden. Ook hier zien we een jaarlijkse daling sinds 2015 (185). 

Werking verbondsverantwoordelijke sportschutterslicentie 

Bijhouden en updaten gegevens van schut(s)ters van de verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen. 
Tijdig de schut(s)ters verwittigen voor verlenging van sportschutterslicentie en behandelen van 
aanvragen. Theoretische en praktische examens afnemen van schut(s)ters met het doel voor het 
verkrijgen van een sportschutterslicentie. Schut(s)ters inlichten over de wapenwet en leren omgaan met 
wapens punt 22. Leden- en licentielijsten controleren en eventueel bijwerken van de 7 aangesloten clubs. 
Dit jaar bijkomend: opvolgen en doorgeven aan de verenigingen van corona maatregelen en wettelijke 
uitzonderingsbepalingen door de regering opgesteld. Zoeken naar oplossingen om de sport te kunnen 
blijven beoefenen in beperkte kring.  

Dit leverde volgende aantallen: 

• aantal behandelde en afgewerkte aanvragen voorlopige SSL: 1 
• aantal afgenomen examens theorie: 0 
• aantal afgenomen examens praktijk: 0 
• aantal behandelde nieuw uitgereikte SSL: 0 
• aantal behandelde en afgewerkte verlengingen SSL (validatie stickers): 90 
• aantal behandelde hernieuwde SSL: 6 
• aantal behandelde aanvragen duplicaat: 0 
• SSL stopgezet of niet verlengd: 10 
• uitgegeven sportschuttersboekjes (ter vervanging van vol of aanvraag VSSL): 3 
• aanvragen adreswijzigingen: 1 
• nieuwe leden: 1 
• overgang Vlas naar VSK: 0 
• totaal aantal leden betaald in 2021: 126 
• totaal aantal leden met geldige (voorlopige) sportschutterslicentie einde 2021: 97 
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Jaarverslag seizoen 20-21 Vlaamse Katapultbond (Vkb) 
Bestuur 

Het bestuur bestond uit de volgende personen : 

Naam bestuurder Club Functie 

Sillen Max Rosse Lei Tongerlo Voorzitter 

Dejonckheere Patrick GPTR Roeselare Ondervoorzitter 

De Meyer Gerard Antwaarpse Katapultclub Penningmeester 

Driesen Jozef Antwaarpse Katapultclub Secretaris 

Bartholomeus Heidi Geelse Katapultclub Bestuurslid 

Vandenberghe Marc Katapultclub Bekegem Bestuurslid 

Dhaenens Walter Eindertse Katapultclub Bestuurslid 

Govers Jack Rosse Lei Tongerlo Bestuurslid 

Lambrechts Monique Eindertse Katapultclub Bestuurslid 

Maene Johnny Katapultclub Bekegem Bestuurslid 

Pauwels Lea Geelse Katapultclub Bestuurslid 

Plysier Koen GPTR Roeselare Bestuurslid 

 

Ondanks de weinige activiteiten wegens de pandemie werden er toch enkele vergaderingen afgewerkt: 
bestuursvergaderingen op 19 september 2020 gevolgd door een algemene vergadering en via Whatsapp 
voerde we een gesprek op 15 januari, 23 februari 2020 en 24 juni 2021. 

Het aantal wedstrijden werd beperkt naar 2 per club in plaats van de gebruikelijke 3 per club per seizoen. 
Zo konden we mogelijke wedstrijddagen vrijhouden om gedwongen afgelastingen op te vangen, en iedere 
club die 2 thuiswedstrijden te gunnen. De kalender werd ook medegedeeld aan Nado Vlaanderen met het 
oog op een eventuele dopingcontrole. 
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Clubs en hun leden.  

Er zijn 6 clubs die deelnamen aan de wedstrijden voor onze Superprestige ; 

• Gamekeeper Proshot Team - GPTR(1168)  Roeselare 
o ledenaantal : 15 leden waarvan 9 mannen en 6 vrouwen. 
o GPTR telt 2 jeugdleden.  
o 1 nieuwe schutter meldde zich aan.  

• Katapultclub Bekegem (254)     Bekegem – Ichtegem 
o ledenaantal : 46 leden waarvan 27 mannen en 19 vrouwen. 
o Katapultclub Bekegem telt 1 jeugdlid. 

• Antwaarpse Katapultclub (424)    Deurne  
o ledenaantal : 49 leden waarvan 27 mannen en 22 vrouwen. 
o Antwaarpse Katapultclub telt 3 jeugdleden. 
o 3 nieuwe schutters meldden zich aan. 

• Eindertse Katapultclub (1144)    Eindhout – Laakdal 
o ledenaantal : 24 leden waarvan 19 mannen en 5 vrouwen. 
o Eindertse katapultclub telt 2 jeugdleden en mocht 7 nieuwe schutters optekenen. 

• Geelse Katapultclub (336)    Geel 
o ledenaantal : 26 leden waarvan 16 mannen en 10 vrouwen. 
o De Geelse Katapultclub telt 2 jeugdleden. 
o Er daagden 5 nieuwe schutters op. 

• Rosse Lei Tongerlo (317)    Tongerlo – Bree 
o ledenaantal : 22 leden waarvan 11 mannen en 11 vrouwen. 
o Rosse Lei Tongerlo heeft 4 jeugdleden. 

De Vlaamse Katapultbond telde op 30 juni 2021 182 leden waarvan 41% vrouwen. 

Er zijn 14 jeugdleden = 7,7 % van onze leden. 

In deze bizarre tijden zijn er toch enkele leden die hebben afgehaakt. En ondanks het gemis aan 
wedstrijden en de moeilijkheden om onder elkaar te komen, is het aantal nieuwe leden toch opmerkelijk. 
Enig rekenwerk leert ons dat van de 182 leden er 16 nieuwe gezichten zijn, een stijging met 8.8%!  

Verzekering  

De leden van de Vlaamse Katapultbond zijn via Vlas verzekerd tegen ongevallen. Ook op de initiaties en 
evenementen zijn deelnemers verzekerd via diezelfde polis. 

Wedstrijden   

In normale omstandigheden bestaat onze Superprestige  uit 19 wedstrijden (elke club organiseert 
drie wedstrijden) en een Bondsbeker die elk jaar aan een andere club wordt toegewezen. Corona heeft 
een 2de jaar de botte bijl gehanteerd. De enige manier dat we de katapult konden hanteren was op de 
trainingen, als die al mochten doorgaan. Voor onze Superprestige is dus geen enkele wedstrijd betwist, 
noch een Bondsbeker, noch een Belgisch Kampioenschap. 

Wegens 'de' omstandigheden zijn ook de Filou-cup en de VlaS-beker niet doorgegaan. 

Internationaal 

Ook het internationaal gebeuren werd volledig geannuleerd. Geen enkele schutter maakt een 
buitenlandse verplaatsing. 
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Europees Kampioenschap  

In juli 2020 stond het Europees Kampioenschap geprogrammeerd, in Eernegem (Ichtegem). Dit werd 
afgeblazen wanneer bleek dat het internationaal reizen onmogelijk werd, en het organiseren ervan niet 
zou toegestaan worden. Met de andere Europese landen werd dan afgesproken de internationale 
kalender een jaar op te schuiven en in 2021 toch nog in België te organiseren. Dat bleek dan weer ijdele 
hoop, want ook de editie 2021 diende om dezelfde redenen te worden geannuleerd. Dezelfde vraag werd 
gesteld in Europa, en nu mogen we hopen de organisatie toch te laten doorgaan in juli 2022, maar nu in 
Roeselare. Fingers crossed. 

Promotie 

De aanvragen voor een katapultinitiatie stroomden binnen…, en werden geannuleerd.  

Tijdens dit seizoen stonden we, alle clubs samen (soms was het toch toegelaten), nog 28 keer opgesteld. 
De Antwaarpse Katapultclub mocht 6x opstellen, GPTR Roeselare 4x, Rosse Lei 1x en De Eindertse 
Katapultclub mocht 17x een initiatie verzorgen. 

Communicatie  

De Vlaamse Katapultbond kan je ook op het internet terugvinden. Op www.vlaamsekatapultbond.be kan 
je (bijna) alles te weten komen over het katapultgebeuren. De kalender en de uitslagen van het huidige 
seizoen, maar ook werden de nodige linken geplaatst naar onze clubs. De Facebook-pagina’s zijn ook 
vaak een veel gebruikt instrument in de communicatie. 

Enkele clubs hebben ook die digitale weg gevonden en een website aangemaakt : 

• Katapultclub Bekegem 
o http://www.katapultclubbekegem.be 
o 'Katapultbekegem' op Facebook 

• Antwaarpse Katapultclub 
o https://www.antwaarpse-katapultclub.eu 
o 'Antwaârpse katapultclub' op Facebook 

• Rosse Lei Tongerlo 
o http://katapulttongerlo.be 
o 'Katapultclub Rosse Lei' op Facebook 

• GPTR Roeselare 
o http://www.katapult-gptr.be 
o 'Gamekeeper Proshot Team Roeselare' op Facebook. 

Vanuit België is een website opgestart, met de bedoeling de verschillende wedstrijden te etaleren in gans 
Europa. dit zou een stap kunnen zijn naar een Europese federatie. 

(https://european-slingshot-union.jouwweb.be/). Ook hier kan je alles terugvinden over het nakende 
Europees Kampioenschap. 

  

http://www.katapultclubbekegem.be/
https://www.antwaarpse-katapultclub.eu/
http://katapulttongerlo.be/
http://www.katapult-gptr.be/
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Jaarverslag seizoen 20-21 Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw (VSMBF) 
Leden 

De Vlaamse Short Mat Bowls Federatie was in het seizoen 20-21 aangesloten met 15 clubs en 199 leden 
(19-20 15 clubs en 209 leden).  

Wedstrijden  

Seizoen 2020-2021:Alle tornooien zijn wegens Covid-pandemie afgelast. 

Alle Belgische Kampioenschappen 2020 zijn wegens Covid-pandemie afgelast. 

Alle clubtornooien zijn afgelast geweest wegens Corona. 

Alle Internationale tornooien zijn afgelast geweest wegens Corona. 

Het Wereld Kampioenschap Short Mat Bowls in Herentals is wegens de Lockdown afgelast en verplaatst 
naar 18-20 maart 2022 in Herentals België. 

Ranking voor het wereldkampioenschap: 

Het seizoen 2020-2021 komt te vervallen voor de ranking voor het WK van 2023 in Schotland. Het 
volgende seizoen zal als tweede jaar tellen voor Schotland 2023. 

Promotie: 

De Open Tornooien die sinds het seizoen 2015-2016 georganiseerd worden, staan ook open voor niet 
leden van de VSMBF. Wegens de coronapandemie zijn er geen verdere promoties meer gedaan. 

Sinds maart 2020 zijn bij de meeste clubs de sporthallen gesloten en hebben er ook geen oefensessies 
plaatsgevonden. 

Facebook: 

Short Mat Bowls Belgium 

Website: 

www.shortmatbowls.be  

www.belgium2020.com  

  

http://www.shortmatbowls.be/
http://www.belgium2020.com/
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Jaarverslag 2021 Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) 
Bestuur  

Op het einde van 2021 bestaat het bestuur uit 16 leden: de 11 leden van het bureel plus de 
hoofdafgevaardigden van elk van de vijf sectoren: 

Voorzitter    Marc De Bruyne  
Ondervoorzitter   Marc Goedertier  
Jeugdvoorzitter   Marc Goedertier 
Secretaris-generaal   Bram Uvyn 
Schatbewaarder   Maria Vandenheuvel 
Secretaris - verslaggever  Eric Vanneste 
Secretaris digitale communicatie Dieter Gezels  
Ceremoniemeester   Frédéric Rimaux 
Jeugdsecretaris   Alain Vyncke 
Secretaris    Melissa Van Parys  
Deken     Jos Gaytant 
Hoofdafgevaardigden   Patrick Debruyne sector 1 
     Etienne Pyfferoen sector 2  
     Chris Raman  sector 3 
     Luc Jans  sector 4 
     Frederic Rimaux sector 5  

De KNBBW is aangesloten bij 

1. Het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip waar de KNBBW België 
vertegenwoordigt. De andere aangesloten landen zijn Frankrijk en Nederland. 

2. De Vlaamse Traditionele Sporten vzw – Vlas, dat op zijn beurt erkend en betoelaagd is door Sport 
Vlaanderen als ‘organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding’ voor de cluster ‘traditionele 
volksspelen’. 

3. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - BOIC 
4. Vlas 

Secretaris-generaal Bram Uvyn is lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur Vlas. 
Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering Vlas. 

5. Sportiv 

Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van Sportiv. 
Secretaris Generaal Bram Uvyn en hoofdafgevaardigde van sector 2 Etienne Pyfferoen zijn lid van de 
Algemene Vergadering van Sportiv. 

Leden 

De KNBBW telde 181 (190 in 2020) aangesloten maatschappijen met een totaal van 3.975 (4.071 in 2020) 
schutters met een bondskaart. Hiervan zijn er 47 leden van het bondsbestuur die een specifieke 
bondskaart hebben. 

Verzekering  

Alle leden met een geldige bondskaart zijn verzekerd via de Vlas-polis bij Ethias. 

Subsidies 

De KNBBW heeft in 2021 geen aanvraag ingediend om subsidies te krijgen in het kader van het 
participatiedecreet gezien er geen activiteiten zijn doorgegaan die in aanmerking kwamen.  
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Communicatie 

In 2021 werd het officieel tijdschrift van de KNBBW ‘De Schuttersgids’ verder in eigen beheer genomen. 
De abonnementen op papier werden niet meer voorzien en enkel nog aangeboden via onze website en de 
sociale media.  

Meer informatie over de KNBBW vind je ook op http://www.knbbw.be/. 

Inrichtingen door KNBBW 

Vergaderingen  

Raad van Bestuur  4 09/01, 06/03, 05/06, 02/10 
Algemene Vergadering   4 23/01, 20/03, 19/06, 16/10 (jaarlijkse statutaire AV) 
Er is een voorbereidende vergadering geweest voor de nationale keizerschieting, georganiseerd 
door Dendermonde Sint-Gillis Willem Tell, op 19 juli 2021 
Er is een voorbereidende vergadering georganiseerd voor het congres 2022 te Deinze op 5 
oktober 2021. 
Internationaal Europees Comité: 1 vergadering, digitaal georganiseerd op 25 april – o.a. opmaken 
van een Europees draaiboek voor de organisatie van het EK, evaluatie van het afgelopen Europees 
Kampioenschap en voorbereiding van het volgende.  
Nationaal Congres: Werd in 2021 niet georganiseerd als gevolg van Covid. Dit werd vervangen 
door een digitaal overleg met alle sectoren op 14 maart 2021 en een loting van de 
bondsschietingen op 20 maart 2021. 
BOIC: de KNBBW was niet aanwezig op de algemene vergadering op 4 juni 2021 en 10 september 
2021. 

Wedstrijden nationaal 

Nationale Keizerschieting: op 26 september 2021 om 9u30 ingericht door Dendermonde Sint-
Gillis Willem Tell. Deelname van 82 koningen van de maatschappijen.  
Regiokampioenschap: In 2021 organiseerde de KNBBW een nieuw nationaal kampioenschap ter 
vervanging van de weggevallen sectorkampioenschappen. De finale werd georganiseerd te 
Elewijt Sint-Hubertus op 19 september. In totaal namen 57 ploegen van 4 schutters deel aan dit 
kampioenschap.  
Bondsschietingen: in 2021 zijn slechts 5 van de 10 voorziene bondsschietingen, begiftigd met 
prachtige prijzen, kunnen doorgaan. De overige 5 zijn overgeplaatst naar 2022.  
Dit aantal werd verhoogd met bondsschietingen op het kampioenschap voor de jeugd 
(28/08/2021) en op de Keizerschieting (26/09/2021).  

 Alle onderstaande wedstrijden zijn in 2021 niet kunnen doorgaan wegens COVID 

 Koningschieting van het bondsbestuur 
 Nationale Ploegenkampioenschap voor senioren 
 Individueel kampioenschap heren 
 Individueel dameskampioenschap 

  

http://www.knbbw.be/
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 Jeugdafdeling 

Het Nationaal Kampioenschap ging door op 28/08/2018 in Beveren, georganiseerd door de maatschappij 
Haasdonk Sint-Jacobus. In tegenstelling tot andere jaren, kon er in 2021 geen nationaal jeugdcriterium 
georganiseerd worden waardoor ook het concept van het Nationaal Kampioenschap aangepast werd. In 
2021 kon iedereen deelnemen. Er werd gewerkt met 4 categorieën: miniemen, scholieren, junioren en 
junioren+ 
Op 28/08/2021 vond – eveneens in Beveren - de Koningschieting plaats in de categorie miniemen, 
scholieren, junioren+ tussen de jeugdschutters met een geldige bondskaart.  

Ook bij de jeugdafdeling konden enkele wedstrijden niet doorgaan:  

 Plaatselijke jeugdkampioenschappen 
 Nationaal Jeugdcriterium 

Wedstrijden internationaal 

Het Europees Kampioenschap dat normaal gezien door zou gaan te Ovezande – Nederland, is in 
2021 ook geannuleerd wegens COVID. 
De internationale ontmoeting tussen de 3 landsbesturen is wel doorgegaan op 17 september 2021 
te Gent georganiseerd door de Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan.  

.  
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Jaarverslag 2021 Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw (LUK) 
Uit het verslag gegeven tijdens de Algemene Statutaire Vergadering op 12 februari 2022 te Deurne. 

Bestuur: 

De raad van bestuur LUK heeft in 2021 tien maal virtueel vergaderd. Ook jaarlijkse algemene vergadering 
op 13 februari werd virtueel gehouden. De buitengewone algemene vergadering (met goedkeuring van 
Statuten) is fysiek doorgegaan op 18/9/2021 in lokaal van de Kolveniers te Deurne. De gewijzigde 
statuten werden goedgekeurd. 

Werking: 

In 2021 ondersteunde de LUK verenigingen die een CO2 meter aankochten. 
LUK organiseerde voor het 2 de jaar BEKER van Vlaanderen en besliste om gelijkaardige organisatie te 
doen in 2022. 
In 2021 heeft LUK een subsidie bekomen van Vlaanderen en in september is deze voor 2022 aangevraagd. 
Deze subsidie wordt gebruikt voor promotie begeleiding, voorlichting en inzet op landelijke uitstraling, 
competentieverhoging, Diversiteit, kansengroepen en communicatie. LUK is Vlaanderen dankbaar voor 
deze ondersteuning. 

Onze vertegenwoordigers in het NUKB Bestuursorgaan zijn Stefaan Vandooren (Co-voorzitter) Arnold 
Van Aperen, Paul Bauters, Luc Vlaminckx, Adrien Woussen. De LUK heeft in 2021 geen bijdrage betaald 
aan NUKB (minimale werking). 
De LUK vertegenwoordigers in het Sportcomité zijn Adrien Woussen(voorzitter) secretaris a.i.Stefaan 
Vandooren, Paul Bauters, Michel De Raedt, Wilfried Hostyn en Igor Sevenans. LUK is tevreden over de 
werking van het Sportcomité en wij stellen vast dat gemiddeld 9 op 10 deelnemen aan de vergaderingen 
waarvoor onze dank. De Voorzitter zal verslag uitbrengen over werking Sportcomité. LUK is aangesloten 
bij VLAS-Sportiv (erkend door Vlaanderen). Hier zijn onze vertegenwoordigers Wilfried Hostyn en Luc 
Vlaminckx. Administratief contact persoon is LUK secretaris Paul Bauters. 
De LUK toezichters(verificateurs) in 2021 zijn Veerle Vlaminckx en Wim Deschrevel. 

2021 zal ook de geschiedenis ingaan als een abnormaal jaar waar geen Belgische Kampioenschappen op 6 
en 10 meter zijn georganiseerd maar waar LUK alsnog Beker van Vlaanderen heeft ingericht op 6-10 en 
20m afstand met aanpassingen van data en welwillendheid van verenigingen waarvoor onze dank. Er zijn 
alsnog zes wedstrijden op 20m en vier wedstrijden op 6 en 10m ingericht in 2021.  

Evenals 2020 was 2021 een onwaarschijnlijk jaar met onvoorziene omstandigheden door CORONA en 
aanverwanten. Toch was het een boeiend jaar met veel en intensief overleg. Wij hopen dat 2022 normaler 
wordt zodat de geplande wedstrijden, vergaderingen, festiviteiten doorgaan zodat verenigingen en 
schutters van hun geliefde sport en ontspanning kunnen genieten. 

Leden: 

In 2021 telde LUK 27 clubs (26 in 2020, 27 in 2019, 31 in 2018) en 653 leden (653 in 2020, 685 in 2019, 719 
in 2018).  

Communicatie: 

Website: www.kruisboog-luk.be/  
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Jaarverslag 2021 Belgische Krulbolbond vzw (BKB) 
Wedstrijden: 

Zijn niet zijn doorgegaan: 
 17de Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen voor de jeugd  
 15de Grote Prijs B.K.B. Voorzitter Patrick Huyghe voor de jeugd in Doornzele (Evergem) 
De Jeugdwerking werd wegens corona opgeschort gedurende het ganse jaar 2021 en zal terug hernomen 
worden zomer 2022. 

Tornooireeksen met regelmatigheidsklassement (voor iedereen): 
Zijn niet doorgegaan:  
- Week-wintertrofee 2020-2021: 10 bollingen met een gezamenlijk klassement voor mannen en vrouwen. 
Wintertrofee 2020-2021: op zaterdagen: 10 bollingen met een apart klassement voor vrouwen en mannen. 
Zomer - weektrofee 2021: 10 bollingen gespreid over 5 clubs // werd niet georganiseerd – clubs waren 
niet overtuigd dat dit economisch haalbaar was in corona tijden. 

 
Zijn wel doorgegaan: 
 - Zomertrofee 2021: op zaterdagen: 10 bollingen gespreid over 4 clubs // kon gezien corona pas van 
start gaan in juli en liep tot eind september. 

Promotie :  

Europese Spelen 2021 - Doornzele’:  werd gezien corona niet ingericht - er werd gekozen voor een 
haalbare versie in het kader van de corona verplichtingen – een “ light versie ES 2021 “ nl. een 
krulboldriedaagse van 13 tem 15/08/21: 

 13/08/21 :  
 Familiehappening / recreantenbolling met 64 deelnemers 
 GP voorzitter Patrick Huyghe met 111 deelnemers 
 14/08/21 : 
 Kampioenschap van België – maats loten – met 135 deelnemers bij de mannen en 22 

deelnemers bij de dames. 
 15/08/21 :  
 Kampioenschap van Vlaanderen :  
 Bij de mannen - maats mee ploegen van 2 man : 49 ploegen 
 Bij de dames – maats loten : 24 deelnemers 

Recreantenbolling/Familiehappening : traditioneel begin juli werd gezien corona niet ingericht. 

Initiaties : 

Normaal verzorgt de BKB jaarlijks een 50 a 60-tal initiaties voor diverse zoals Jeugd, andersvaliden, 
senioren, enz // in 2021 kon helaas geen enkele initiatie plaats vinden.  

Expo krulbol :  

Gezien de corona maatregelen voor kleine binnenruimtes, zoals in de Molen zeer strikt waren hebben we 
2021 aan ons moeten laten voorbijgaan voor bezoekers via diverse instanties. 

Aanleg krulbolbanen :  

De BKB werd diverse malen gecontacteerd voor de aanleg van krulbolbanen verspreid over Vlaanderen – 
daarnaast ontelbare vragen naar beschikbaarheid, aankoop van krulbolstaken en krulbollen. 
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Expo krulbol 

De officiële opening van het seizoen met Erfgoeddag, diende helaas te worden afgelast.  

ICE-dossier 

Sinds 2010 wordt Krulbol als element van immaterieel cultureel erfgoed opgenomen in de ‘Inventaris van 
Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen’. 

In 2021 voortgangsrapportering ingediend via website en vanwege het comité zeer positieve feedback 
ontvangen omtrent de borging van het element “Krulbol” 

Erfgoeddatabank : 

De BKB verleende verder zijn medewerking aan de Erfgoedcel Meetjesland om krulbol foto’s op de 
Erfgoeddatabank te plaatsen.  

Tijdschrift  

BKB geeft een maandelijks tijdschrift Boldersleven uit: 253 abonnees. 

Bovengenoemd tijdschrift werd tot maart 2019 verdeeld via de post op hard copy. Gezien tijdens 
coronatijden de noodzaak om als bestuur toch zoveel mogelijk in contact te blijven met al je leden ( en 
omgekeerd ) - heeft het Bestuur in maart 2020 de beslissing genomen om vanaf de editie april 2020 ons 
maandblad ook digitaal aan te bieden en door te sturen naar al onze abonnees die ons op vrijwillige basis 
in het bezit stelden van hun mailadres (dit in regel met de GDPR). 

Webstek  

De BKB blijft de webstek www.krulbol.be onderhouden en upgraden. De huidige versie van onze website 
is niet meer up-to-date / onze webstekverantwoordelijke zal in 2022 nieuwe mogelijkheden onderzoeken. 

Daarnaast heeft de BKB op Facebook een openbare groep ‘Belgische Krulbolbond (BKB) aangemaakt.  

Leden 

BKB telt 32 clubs met 580 leden in 2021 (675 in 2020, 780 in 2019). Gestage daling sinds 2015 (987). 
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Jaarverslag 2021 Belgische Touwtrekbond vzw afdeling Vlaanderen (BTB-Vl) 
Bestuur 

Voorzitter: Mark Snauwaert, Legeweg17 – 8340 Damme  

Secretariaat: Jan Lenaerts, Berkelaar 4 - 2330 Merksplas  

BTB is lid van de internationale touwtrekfederatie TWIF ‘Tug of War International Federation’ 
(http://www.tugofwar-twif.org/). BTB is lid van GENSB, het samenwerkingsakkoord voor internationale 
jeugdtornooien tussen Engeland, Duitsland, Nederland, Zwitserland en België ( http://www.gensb.eu/). 

BTB-Vl is lid van de erkende en gesubsidieerde organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding Vlas en van 
de erkende Vlaamse sportfederatie Sportiv vzw. 

Werking 

Na een rampzalig 2020 werd er in 2021 het beste van gemaakt. Het blijft in deze covid-periode moeilijk 
voor een ploegsport, waar een honderdtal mensen aanwezig moeten zijn voor een volwaardige wedstrijd, 
om degelijke tornooien met uitstraling te organiseren. Toch konden we vijf toernooien organiseren 
waarvan één puur jeugdtornooi. Door de afwezigheid van het publiek en de onzekerheid van een 
klassement, werd compleet gefocust op het sportieve en de ervaring. Samenkomen en wedstrijdritme 
waren kernwoorden in de hoop dat er in het najaar nog grote tornooien zouden volgen. Dat gebeurde ook 
!  

Het internationale GENSB toernooi werd afgelast maar er kwam later in september een alternatief 
jeugdtornooi in Heidelberg Duitsland. België nam hier deel met vier jeugdploegen en vier U23 ploegen. In 
de Jeugd zagen we twee ploegen op het podium met de Mertensmannen op 3 en Powerrangers op 4. Bij 
de U23 ging zelfs de overwinning naar de Powerrangers uit Overbroek (Brecht). Berketrekkers en 
Galliërs draaide goed mee, maar misten nog wat leeftijd in vergelijking met de top.  

Met zeer strenge maatregelen ging ook het WK in Baskenland door. Vier verenigingen met acht teams 
namen deel in het Open TWIF kampioenschap (voor club). Mertensmannen en Vandakker presteerden 
goed in de middelmoot. Powerrangers U23 stootte zelfs door tot het podium met een 2de plaats. Nog 
uitzonderlijker was de prestatie van Familie Janssens in de 720kg klasse. Voor het eerst in de 
geschiedenis haalde een Belgische ploeg goud in de senior klasse.  

Op het WK (landenteams) behaalde België een 8ste plaats in de mix 560, een 6de plaats in 680 heren , een 
5de plaats in de heren 560kg en belangrijkste misschien wel de 5de plaats in de Heren 640. Met deze top 6 
plaats selecteert België zich voor de World Games 2023. Huug Tuytelaers fungeerde gedurende de 
vier dagen als scheidrechter en Mathias Arnouts was voor de eerste maal hoofdscheidsrechter.  

Leden - clubs  

BTB-Vl was aangesloten bij Vlas|Sportiv voor het jaar 2021 met 7 clubs en 119 leden waarvan 15 dames en 
28 jeugdleden.  

Het ledenaantal is al enkele jaren tanend (laatste piek =339 in 2014) en twee jaar met weinig 
wedstrijdwerking heeft daar natuurlijk geen goed aan gedaan. Het wordt een zaak om dit vanuit een 
brede basis terug op te bouwen.  

Communicatie  

www.touwtrekken.be 
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Jaarverslag 2021 Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw (BFSB-Vl) 
Wedstrijden 

BFSB-Vl organiseerde in 2021 slechts volgende 3 wedstrijden als gevolg van de corona pandemie: 

21/7 Vlaskampioenschap geweer Woesten met als kampioenen Johan Decoster (stilhangende fles 
en Francois Volcke (bewegende fles). 
15/8 Vlaskampioenschap Luchtdruk Langemark met als kampioen Eddy Dewulf 
26/9 Lendelede 

Daarnaast waren er tien clubschietingen geweer gehouden te Woesten en toe, clubschietingen 
luchtdrukgeweer te Langemark.  

Nelly Haezebrouck werd Kampioene voor Gerdi Blomme, Filip Lemaire (Elv), Lucien Ceuninck en 
Filip Lemaire ( Men).  
De Kampioenenviering ging door op 20/11 met een beperkt aantal deelnemers. 

Promotie 

Op 16/5 en 23/5 werden 2 oefensessies gehouden te Woesten tussen 14 & 17 u. waarbij er max. 10 
schutters per 30 min. toegelaten werden op de schietstand. Er waren respect. 57 & 53 deelnemers. 

Vorming 

Er werd in 2021 een vormingssessie ingericht voor de lesgevers - afgevaardigden over de Corona 
toepassingen en de toepassing van de Sportreglementen.  

Bestuur 

In 2021 bestaat de raad van bestuur uit:  
 Gerdi Blomme (Lendelede) 
 Lucien Ceuninck (Zonnebeke) 
 Remi Gruwez (Woesten): secretaris 
 Filip Lemaire (Elverdinge) 
 Margot Lemaire (Elverdinge): voorzitter 
Vertegenwoordigers bij Vlas: Remi Gruwez (lid van Raad van Bestuur Vlas) en Margot Lemaire (lid 
Algemene Vergadering Vlas) 

Leden 

De Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw was in 2021 aangesloten met 4 clubs en 169 leden. 
Enkele daarvan zijn lid van meerdere clubs wat het aantal personen op 123 brengt. (141 in 2020, 152 in 
2019, 159 in 2018). 
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Jaarverslag seizoen 20-21 Vlaamse Kegelsportfederatie vzw (VKF) 
Bestuur: 

VKF is via de Koninklijke Belgische Kegel Bond (KBKB) aangesloten bij het BOIC en de Fédération 
Internationale des Quilleurs (FIQ). Het bestuur VKF is actief om de Vlaamse Kegelsport naambekendheid 
te geven bij de bevolking, de gemeenten en de provincies. 

• De Raad van Bestuur bestaat uit: 
• Voorzitter: Jos De Groof Jr. 
• Ondervoorzitter: Carina Claes 
• Secretaris: Karin De Bel 
• Penningmeester: Guido Van Alsenoy 
• Sportleider: Bob Knors 

Voor deze vergadering waren twee bestuurdersfuncties herkiesbaar: Carina Claes en Guido Van Alsenoy. 
Er heeft zich niemand kandidaat gesteld voor deze functies alle twee de herkiesbare leden van het 
bestuur hebben meegegeven dat ze hun bestuurdersfunctie willen blijven behouden. En dit werd door alle 
aanwezigen goedgekeurd. 

Financiën: 

• VKF-Licentie 20€/ en éérste jaar 10€/jaar. 
• KBKB-licentie= 35€/jaar beslissing AV KBKB mei 2019 
• VKF-jeugd (tot -18 jaar bij aanvang seizoen)= 10€, en betalen ½ prijs  
• VKF- individueel per doorgang= 6€ Finale is gratis 
• VKF-tandem per speler per doorgang= 5€ 
• Croes-tornooi bons voor 1ste, 2de en 3de, prijs= 5€ 
• Permanentie bij wedstrijden blijft op 20€/dag (zelf te vragen aan penningmeester) 

Sportieve punten: 

 Meer integratie van NKF in KBKB. 

Werking: 

De uitbater van de Kegelkluis, Jens De Groote, heeft als gevolg van de coronacrisis zijn activiteiten 
stopgezet. De kegelbanen zullen een nieuwe toekomst krijgen in de kelders van de Boerentoren, terug 
naar waar het ooit allemaal begon voor de kegelsport in het centrum van Antwerpen. 

Leden:  

De VKF was in 2021 aangesloten bij de Vlas met 8 clubs en een totaal van 83 leden (2020=100, 2019= 97, 
2018= 113, 2017=110, 2014=154, 2013=158, 2012=154 leden). 

Communicatie: 

Officieel tijdschrift “Kegelkoerier”.  

Website: www.v-k-f.be : update is gewenst. 
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Contactgegevens  
Sportiv vzw 

Algemeen 

Zetel en secretariaat: Polderstraat 76 A bus 3 te 8310 Sint-Kruis (Brugge) 

Telefoon: 050 35 84 62 

Mail: info@sportiv.be 

Website: www.sportiv.be 

Rekeningnummer: BE14 7380 2769 9683 

Ondernemingsnummer: 0812.172.486 - RPR Brugge 

Voorzitter 

Voornaam en naam: Guido Van Alsenoy 

Telefoon: 032 90 68 43 

Gsm: 0479 22 44 28 

Mail: guido.van.alsenoy@telenet.be 

Penningsmeester 

Voornaam en naam: Jean Theunissen 

Telefoon: 089 41 75 30 

Gsm: 0472 53 05 89 

Mail: jean.theunissen@skynet.be 

Penningmeester 

Voornaam en naam: Hein Comeyne 

Telefoon: 0478 55 37 31 

Mail: hein.comeyne@gmail.com 
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Bonden 

Belgian Curling Association vzw 

Secretaris: Stephane Vandermeeren 

Gsm: 0479 98 58 49 

Mail: svandermeeren@yahoo.com 

Website: www.belgiumcurling.be 

Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) 

Secretaris-generaal: Bram Uvyn 

Gsm: 0485 67 21 43 

Mail: knbbw.frnab@gmail.com  

Website: www.knbbw.be  

Belgische Krulbolbond (BKB)  

Voorzitter: Patrick Huyghe  

Gsm: 0476/46 60 02  

Mail: huyghe.p@belgacom.net  

Website: www.krulbol.be 

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw (LUK) 

Secretaris: Paul Bauters 

Telefoon: 036 63 63 17 

Gsm: 0499 31 36 66 

Mail: paul.bauters.luk@hotmail.com  

Website: www.kruisboog-luk.be  

Belgische Touwtrekbond vzw – afdeling Vlaanderen 

Voorzitter: Mark Snauwaert 

Gsm: 0477 35 79 90 

Mail: mark-els@telenet.be  

Website: www.touwtrekken.be  

Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw (VSMBF) 

Voorzitter: Johan Stevens 

Gsm: 0479 97 22 19 

Mail: jstevens13@me.com  

Website: www.shortmatbowls.be  
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Belgische Flessenschutters Bond – afdeling Vlaanderen vzw (B.F.S.B. Vl.) 

Secretaris: Remi Gruwez 

Telefoon: 057 40 05 87 

Mail: remi.gruwez@skynet.be  

Website: www.demeiboomclubswoesten.be  

Vlaamse Katapultbond 

Secretaris: Jozef Driesen 

Gsm: 0497 26 27 13 

Mail: jozef.driesen1@telenet.be  

Website: www.vlaamsekatapultbond.be  

Vlaamse Kegelsportfederatie vzw (V.K.F.) 

Secretaris: Karin De Bel 

Gsm: 0478 83 02 66 

Mail: karin.debel@telenet.be  

Website: www.v-k-f.be  

Klepschuttersverstandhouding Zand & Leemstreek 

Secretaris: Jean Theunissen 

Gsm: 0472 53 05 89 

Mail: jean.theunissen@skynet.be  

Website: www.verbondzandenleemstreek.be  

Klepschuttersverstandhouding Beringen en Lummen 

Secretaris: Julien Meyen 

Gsm: 0472 97 37 74 

Mail: Julien.meyen@telenet.be  

Website: https://www.verbond-beringen-mijnstreek.be/ 
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