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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SPORTA-FEDERATIE VZW 
d.d. 28 maart 2017 - Tongerlo 

 
Aanwezigen: Baret Jaak, Bettens Francky, Bruynbroeck Patrick, Claes Toon, De Cuyper Jeroen, De Mulder Herman, 
Diegenant Achiel, Heylen Niki, Meuwissen Jozef, Peeters Ivo, Petit Guy, Roevens Paul, Ryken Tom, Spellemans Tim, 
Van Thienen Kid, Van Ryckeghem Luc, Willems Guido. 
Directie: Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen, Jo Schreurs 
Verontschuldigd: De Paep Jan, De Wyngaert Jan, Haesaert Kris, Haesen Rudi, Korthoudt Jan, Lambrechts Herman, 
Mertens Dirk, Naeyaert Danny, Nys Raf, Van Eygen Walter, Van Meldert Daniel, Vandenplas Victor, Vanlinden Jef. 
 
1.  Welkom en controle aanwezigen 
 
Het vereiste quorum is gehaald.  De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
 
2.  Bezinning 
 
De vergadering wordt geopend met een bezinningstekst voorgedragen door Herman de Mulder. 
 
 
3.  Goedkeuring agenda 
 
De agenda wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
4.  Goedkeuring verslag AV november 2016 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
5.  Boordtabellen 
 
De boordtabellen worden voorgesteld en unaniem goedgekeurd door de vergadering. 
 
 
6.  Jaarverslag 2016 
 
 Het jaarverslag wordt gepresenteerd en unaniem goedgekeurd. 
 
7.  Resultatenrekening 2016 + auditverslag 
 
Resultatenrekening 2016 wordt unaniem goedgekeurd. 
Het auditrapport, zoals opgesteld door Hans Vermeulen (extern auditor), wordt overlopen. Vergadering heeft geen 
bijkomende vragen. 
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8.  Kwijting bestuurders 
 
De vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders. 
 
9.  Begroting 2017 
 
Koen Janssens presenteert en becommentarieert de begroting voor 2017, die gebaseerd is op de resultaten van 2016.  
De begroting wordt unaniem aanvaard door de leden van de Algemene Vergadering.   
 
Conclusie: 
* Er wordt een basis gelegd voor toekomstige groei door te investeren in de werking (plan 2020) 
  Dit situeert zich op het vlak van personeel, communicatie, MV en beleidsplan federatie. 
* De combinatie van een hogere omzet vanaf 2018 én een positieve vrije cash-flow na investeringen (door de 
  afronding van de grote investeringsronde) wordt dé grote uitdaging. 

 
10.  Actualiteiten & zusterorganisaties 
 

 Sporta-kampen 
Cfr; het plan ‘2020’ wordt een andere weg ingeslagen ifv rendabiliteit Sporta-kampen om de marges naar een 
hoger niveau te stuwen.  
Bv. Skikampen: Nieuw skigebied met slechts 1 bus (80 pers.) en volle bezetting is méér rendabel dan 300 
kinderen verspreid over alle skivakantieperiodes. 
Accenten worden gelegd op: 

o Service klantendienst 
o Monitorenwerking  supermonitoren 
o Kwaliteit product  superkampen 
o Online marketing  enorme stijging website bezoekers tot gevolg. 
o Dagkampen: Forse groei verwacht  verder op inzetten. 

 
 Mon Ventoux 

Editie 13 komt eraan. Memorial Tom Simpson wordt geïntegreerd  VTM aandacht via deelname Paul 
D’Hoore. 
Aanwezigheid Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Adri en Mathieu Vanderpoel. 
Toekomstgericht bekijken om kostenstructuur te hervormen. 
 

 Ledenaantallen 

Op dit moment zien we een kleine terugval in de aantal aangesloten leden bij de Sporta-federatie. 
Oorzaak situeert zich in de (verplichte) overstap van enkele clubs naar de respectievelijke 
unisportfederatie en een duidelijke inkrimping van de werking van Fitclass. 
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 Nieuw decreet 

Per 01/01/2017 ging het nieuwe decreet in voege. Rationalisering van het landschap gebeurde alleen 
langs de kant van de recreatieve sector. Er zijn momenteel 39 unisportfederaties en 7 
multisportfederaties. Hoewel we ervan uitgaan dat dit decreet financieel voor Sporta niet zo negatief 
is, voelen we toch op verschillende domeinen de impact. Voornamelijk de concurrentiestrijd is 
opnieuw opgeflakkerd: leden, gediplomeerde trainers, samenwerking. 
 

 Implementatie Beleidsplan 
 

De accenten van het beleidsplan worden gepresenteerd 

 SD: Breedtesport: meer recreatieve sportbeoefenaars bereiken 
door o.a.:  
- Individueel-, gezins-, groeps-, bedrijfslidmaatschap  
- Organiseren/ondersteunen van beweegcampagnes en sportieve activiteiten  
- Nieuwe sportclubs aansluiten, drop-out sportclubs beperken  
- Multisport stimuleren 

 SD: Recreatieve competitiesport: het aantal recreatieve competitiesporters behouden 
door o.a.:  

- Organiseren recreatieve competitievormen  
- Samenwerkingsverbanden opzetten met relevante partners  
- Tevredenheid nastreven 

 SD: Doelgroepen: een doelgroepenbeleid voeren 
door o.a.:  
-Activiteitenaanbod verruimen voor jongeren, senioren, vrouwen, personen met een 
beperking 

 SD: Dienstverlening: een aangepaste dienstverlening aan clubs en lichte gemeenschappen 
door o.a.:  
- (bij)scholing van clubmedewerkers en trainers via VTO (Vorming-Training-Opleiding) plan  
- Vooruitstrevend nieuwe LAP  
- Gedifferentieerde dienstverlening 

 SD: Kansengroepen / GES: Maatschappelijke meerwaarde creëren 
door o.a.:  
- Stimuleren van kansengroepen  
- Expertise over diversiteit verhogen  
- Inzet op gezond en ethisch sporten  
- Sociale projecten uitwerken 

 SD: Communicatie: een gestructureerd communicatiebeleid voeren naar leden en niet-
leden 
door o.a.:  
- Performante interne communicatie  
- Performante externe communicatie 

 SD: Good governance: de harde en zachte parameters van Goed Bestuur realiseren 
door o.a.:  
- Transparantie  
- Democratie  
- Verantwoording  
- HR-beleid 
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o Beleidsfocussen 

- Jeugdsport: verderzetting Sport-i label 
- Sportkampen: verderzetting vakanties ‘sport’ 
- Laagdrempelig sportaanbod:  

o Sport(a) voor iedereen: goedgekeurd 
o Zeker Sporten: wordt gerealiseerd zonder subsidie. Gevolg: iets later operationeel en 

minder marketingbudget 
- Innovatief sportaanbod: 

o Festiball: on hold wegens geen subsidie 
 
 

o Algemene werking: 

- Marketingbeleid  
- IT-beleid  
- Verzekeringspolis  
- Financieel beleid 

 
o Nado Vlaanderen 

Sporta sloot zich aan bij Nado Vlaanderen. om ook de onderliggende werkingen hiervan gebruik te laten 
maken, wordt het Huishoudelijk Reglement bijgestuurd: 

• De vernieuwde antidopingregelgeving, conform de Wereldantidopingcode 2015, die van kracht is sinds 31 
maart 2015 stelt dat doping in sportverband geweerd en bestreden moet worden. De antidopingregels zijn 
van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. Zij moeten kennis hebben van deze regels. 
Deze regels omvatten de rechten en plichten van de sporters en begeleiders inzake dopingbestrijding, een 
opsomming van de dopingpraktijken, de verboden stoffen en methoden en het risico van 
voedingssupplementen, de geneesmiddelen en TTN, de dopingcontroleprocedure en andere regels. Ook dient 
men op de hoogte te zijn van de gevolgen van dopingpraktijken. Deze wordt bestraft zoals het 
tuchtreglement het voorschrijft.  

• Voor meer info over de vernieuwde antidopingwetgeving: www.dopinglijn.be.  
Aanvulling:  

• Art. 15.3 bis: Art. 15.3 is evenwel van toepassing op de aangesloten sportclubs van Kaatsentiteit Vlaanderen 
vzw. 

 
12.  Volgende vergadering 
 
Woensdag 29 november 2017 om 20u00 in Tongerlo. 
 
13.  Varia 
Achiel Diegenant wil graag meer zicht op operationele werking Sporta-federatie. 
Er wordt beslist om de verslagen van de Sporta- comités  door te sturen naar belangstellenden die hierom vragen. 
 
 
 


