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Benoemingsbrief 
 

Tongerlo, ……. 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Met veel plezier delen we u mee dat de Algemene Vergadering, die plaatsvond op  xxx , uw 
benoeming als bestuurder van Sporta-federatie vzw heeft goedgekeurd.  
 

 Duur 
 
Zoals de statuten voorschrijven duurt uw mandaat 4 jaar. Verlenging van uw mandaat na deze initiële 
termijn zal door de Algemene Vergadering worden besloten op basis van de evaluatie die door de 
Raad van Bestuur zal worden uitgevoerd. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is echter 
beperkt tot 12 jaar. 
 

 Introductie-informatie 
 
Om terdege zicht te krijgen op de Sporta-organisatie en haar werking is er een introductieprogramma 
uitgewerkt, bestaande uit: 
 -individueel gesprek met de voorzitter, 

-een gesprek met de directie die de Sporta-historiek, de Sporta-missie en –visie, de 
dagelijkse werking en de financiële cijfers presenteert, 

 -een rondleiding en kennismaking met het personeel. 
-het ontvangen van een informatiebundel, bestaande uit de statuten, huishoudelijk 
reglement, het vierjaarlijks beleidsplan, het jaarverslag, document: ‘Procedures 
bestuursvergaderingen’ en dit intern reglement. 

 Voor de gesprekken met de voorzitter en de directie wordt in overleg tijdig een afspraak 
gemaakt.  
 

 Beschikbaarheid 
 
Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen bijwonen. De Raad 
van Bestuur komt minimaal 5 keer per jaar samen.  
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 Uw rol 

 
1. Algemeen 
 

 het bepalen van het beleid en de langetermijnstrategie van de organisatie en het 
afstemmen van de doelstellingen en werking op de missie en visie van Sporta-
federatie, 

 het toetsen van de missie, de visie en de waarden aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten op vlak van gezondheid en sport, 

 het runnen van Sporta-federatie als een goede huisvader en he creëren van een kader 
dat een toekomstgerichte werking garandeert, 

 het zich beraden over de effectiviteit van de organisatie, de financies en het 
aanwenden van de middelen, 

 het adviseren van de directie. 
 
 
2. Specifiek (op basis van uw profiel) 
 

 De Raad van Bestuur heeft u aangezocht om u als bestuurder kandidaat te stellen 
omwille van uw (aanvinken wat van toepassing is) 

o Medische knowhow.  
Hierdoor maakt u deel uit van de medische adviesraad van Sporta en verleent 
u advies over de aspecten die verband houden met medisch verantwoord 
sporten. 

o Juridische knowhow. 
Hierdoor zal Sporta u om raad vragen over mogelijke juridische aspecten 
waarmee de organisatie in de praktijk wordt geconfronteerd. 

o Sportsociologische knowhow. 
Hierdoor zal Sporta u om raad vragen bij de rapportering van de 
maatschappelijke omgevingsfactoren. 

o knowhow op vlak van breedtesport, doelgroepenbeleid, sportsensibilisering 
en/of vrijwilligersbeleid. 
Hierdoor zal Sporta u -indien nodig- om raad vragen over deze thema’s. 

. 
 Remuneratie 

 
Het mandaat van bestuurder van Sporta wordt onbezoldigd uitgevoerd. Uw kosten , 
verbonden aan de uitoefening van uw mandaat, zullen desgewenst vergoed worden 
bij voorlegging van een gedocumenteerd bewijs hiervan. 
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 Bijzondere belangen 
 

Door ondertekeningen van deze brief verklaart u geen rechtstreekse of 
onrechtstreekse belangenconflicten met Sporta te hebben. In het geval u zich bewust 
wordt van eventuele belangenconflicten moeten deze onmiddellijk worden 
bekendgemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 
 Vertrouwelijk 

 
Alle informatie verkregen in het kader van uw benoeming, tijdens uw mandaat en na 
afloop ervan is en blijft strikt vertrouwelijk. Deze informatie mag niet worden 
vrijgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de voorzitter van de 
Raad van Bestuur. 

 
 Evaluatie 

 
De prestaties van individuele bestuurders van de Raad van Bestuur worden 
tweejaarlijks geëvalueerd door de voorzitter. Indien u in tussentijd bepaalde 
problemen heeft, verzoeken we u deze met de voorzitter te bespreken. 

 
 Verzekering 

 
Sporta voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders en een 
collectieve verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor bestuurders. 

 
 
  
Door dit document te ondertekenen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van uw 
mandaat als bestuurder.  
Dit document is opgesteld in tweevoud. Gelieve een ondertekend en gedateerd origineel terug te 
bezorgen aan Sporta. 
 
 
 
Voor akkoord, 
 
Naam: 
Plaats: 
Handtekening: 
 


