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Jouw foto op de voorpagina van onze nieuwsbrief? 
 
De coverfoto in deze editie is een foto van Tienerdans Zwevegem. 
 
 
Tienerdans Zwevegem is een bloeiende, enthousiaste dansvereniging die moderne 
dansen zoals clipdance, streetdance en hiphop aanleert, o.l.v. een leraar L.O. met 
veel danservaring.  
 
Sinds september geeft Tienerdans Zwevegem ook initiatie aan kinderen van 8 tot 10 
jaar.  
 
In deze vereniging staan "samen" en "recreatief" dansen centraal.  Tweemaal per 
jaar worden de ouders en familieleden verwacht voor een voorstelling. 
 
 
Wens je jouw club ook voor te stellen aan de hand van een coverfoto? Stuur 
dan een foto en een korte beschrijving van de club door naar info@fedes.be. 
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Kalenderjaar 2015 - Vernieuwing verzekering 
 
Elke aangesloten club heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verzekering per kalenderjaar of 
per sportjaar.  
 
Op 1 januari 2015 start het nieuwe kalenderjaar. Vraag dus tijdig de verzekering aan voor de 
clubleden die hun lidmaatschap verlengen via www.fedes-ledenbeheer.be! De volledige procedure 
vind je uitgelegd in de clubsectie op de Fedes-website (www.fedes.be). Natuurlijk kun je steeds 
persoonlijk bij ons terecht !! (050 351305) 
 
Na de vele jaren van gelijkblijvend lid- en verzekeringsgeld, zijn we genoodzaakt om vanaf  
1 januari 2015 enkele eurocenten méér te rekenen: 
 
Voor categorie 1 (dans, turnen, wandelen, zwemmen, ...) wordt de bijdrage € 5. 
Voor categorie 2 (basket, paardrijden, volleybal, ...) wordt de bijdrage € 7. 
Voor categorie 3A (wielertoerisme, …) wordt de bijdrage € 11. 
Voor categorie 4A (zaal- en minivoetbal) wordt de bijdrage € 11,50. 
Voor categorie 4B (veldvoetbal) wordt de bijdrage € 12,50. 
 
Voor de risicogevechtsporten zijn er vrij grote veranderingen! Er komt een nieuwe categorie 3B 
(vechtsporten) waarvoor de bijdrage € 20 bedraagt. Meer uitleg vind je op de volgende pagina’s. 
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Risicovechtsporten: wat staat er in het nieuwe GES-decreet? 
 
Niet alle vechtsporten worden erkend door BLOSO.  
 
Aikido, Engels boksen, judo, ju-jitsu, karate (stijl-kata), kendo, taekwondo, worstelen en wushu 
behoren tot de erkende sporten. 
 
Alle andere vechtsporten (aiki jutsu, boxe savate, capoeira, hapkido, karate (contact), kendo, 
kempo, kickboxing, mixed martial arts, pencak silat, catch, sumo, …) worden niet erkend door 
BLOSO en worden beschouwd als risicovechtsporten (RVS). 
 
In het nieuwe decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES-decreet) worden heel wat voorwaarden 
opgelegd aan de sportfederaties die risicovechtsportclubs verzekeren: 
 
 Sportmedische geschiktheidskeuring 
 Werken met leeftijdsgrenzen 
 Controle op de opleiding van jeugd door VTS-gediplomeerde trainers 
 Permanente risico-analyse en -preventie 
 Leden permanent informeren over de risico’s en preventieve maatregelen 
 Statistieken bijhouden van ongevallen en evolutie in de tijd 
 Minimaal 1 arts die duurzaam betrokken is bij het beleid van de federatie 
 Aanwezigheid van een RVS-gespecialiseerde arts tijdens evenementen 
 Wedstrijdboekje voor competitieve risicovechtsporters 
 Letselregistratie met sportmedische keuring na KO en opvolging van herstel

– en wachttijden door een RVS-gespecialiseerde arts 
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Risicovechtsporten: wat met de verzekering? 
 
De extra eisen die ons als federatie per 1 januari 2015 door het nieuwe decreet opgelegd 
worden, hebben een behoorlijke impact op onze werking. 
 
Fedes heeft niet de draagkracht om tegemoet te komen aan de opgelegde eisen inzake deelname 
aan competities. Fedes kan geen arts aanstellen die aanwezig moet zijn tijdens competities, die 
moet instaan voor de keuring na een kamp, die moet toezien op de naleving van de herstel– en 
wachtperiodes na een KO, etc. 
 
Fedes is een recreatieve sportfederatie. Fedes verzekert iedereen die in clubverband recreatief 
sport beoefent, ook een risicovechtsport. Voor risicovechtsportclubs die competitief wensen aan 
te treden, verwijzen wij graag naar de erkende unisportfederaties. 
 
Daarom legt Fedes vanaf 1 januari 2015 de aangesloten risicovechtsportclubs de voorwaarde op 
dat ze een document ondertekenen waarbij ze aangeven dat er geen full contact is tijdens de 
trainingen. 
 
Omwille van de extra administratieve eisen die opgelegd worden door de toezichthoudende 
overheid en de bijhorende extra personeelskost, wordt het verzekeringstarief voor de 
risicovechtsporten opgetrokken naar € 20. 
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Proeflessen: quid verzekering? 
 
Veel clubs onthalen nieuwe leden bij de herstart van hun activiteiten. Vaak vragen 
deze leden of ze eerst eens mogen ‘testen’. 
 
Hoe zit het met de verzekering voor deze kandidaat-leden tijdens hun proefperiode? 
 
Kandidaat-leden kunnen, indien mogelijk uiteraard, vooraf aangemeld worden via 
info@fedes.be. 
 
Elk kandidaat-lid heeft recht op 3 proeflessen binnen de periode van één maand. De 
deelname aan deze lessen is volledig verzekerd. 
 
Vanaf de vierde les of uiterlijk één maand na de aanmelding van het kandidaat-lid 
moet de verzekering aangevraagd worden. 
 
Indien de periode van één maand vanaf het moment van aanmelding is verlopen 
zonder dat de verzekering voor het lid werd aangevraagd, komt de verzekering niet 
meer tussen bij een lichamelijk ongeval (L.O.) of in geval van schade (B.A.). 
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Sportkaderopleidingen 
 
Eén van de basisopdrachten van een sportfederatie is het stimuleren van kwaliteitsvolle 
begeleiding bij de uitoefening van de sport. 

Daarom willen we alle trainers, coaches, begeleiders, … wijzen op de mogelijkheden die er zijn 
inzake opleiding. 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) organiseert in 2015 in totaal 464 cursussen. 

De lijst van de opleidingen kan geconsulteerd worden via www.bloso.be/vts. 

Ook Fedes organiseert jaarlijks sportkaderopleidingen. We plannen volgende opleidingen: 

 initiator dans (2015) 
 aspirant-initator judo (2016) 
 
Je kunt ook volledig gratis een aantal exemplaren van de brochure Sportkaderopleidingen 2015 
aanvragen op het secretariaat van de Vlaamse Trainersschool: 

BLOSO—VTS 
Arenberggebouw 
Arenbergstraat 5 
1000 Brussel 
02/209.47.21 
sandra.step@bloso.be 
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Clubmanifestaties november-december 2014 
 
 16 november 2014:   Urban Dance Day IV met Alberto Ochoa, Low ie Deseyne, 

  Daphne Wyssocq, Jelle Thorrez, Jocelyn Joosten en Valerie  
  Maene te Brugge (Fedes VZW) 

 
 22 november 2014:  Workshop flamenco met Ana Anouk Llanes te Mortsel  

 (La Bonanza) 
 
 22 november 2014: Dag van de Sportbestuurder te Berchem (VSF) 
 
 27 november 2014:  Workshop Flashmob maken te Kontich (Sportdienst 

 Kontich i.s.m. Fedes VZW te DansStudio) 
 
 10 december 2014:  Dansclinic voor leerkrachten (dansdocenten) kleuter–, 

 lager en secundair onderwijs te Brugge (Fedes VZW)  
 
 13-14 december 2014:  Workshop flamenco met Ana Salazar te Mortsel (La 

 Bonanza) 
 
 26-30 december 2014: Sportkampen basketbal en judo te Kluisbergen, sportkamp 

 ponyrijden-dans te Woumen (Fedes VZW) 
 
 28-30 december 2014: Kerstdansstage (10-18 jaar) te Brugge (Fedes 

 VZW) 
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Suggesties 
 

Heb je suggesties om onze werking te verbeteren? Wij horen het graag! Neem contact op 
met info@fedes.be en geef ons je vragen en opmerkingen door. Alle opmerkingen die 
kunnen leiden tot een betere werking van de federatie worden ter harte genomen en 
genieten onze volle aandacht. 
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