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Verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan 
dd. 14 september 2021 

 
 
Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Thomas Caers, Laurent Brabant en Tom Ryken. 
Verontschuldigd met volmacht: Toon Claes, Tom Claes, Lut Wille, Nicole Bossaerts, Koen Algoed, Jan 
Korthoudt, Peter Claes. 
Namens de directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck en Hans Verbruggen. 
 
 

1. Verwelkoming 
-Voorzitter opent de meeting met welkomstwoordje. 

 
1.  Quorum 

-Het voorgeschreven quorum is bereikt, dank zij voldoende volmachten. 
 

2. Goedkeuring agenda 
-Wordt goedgekeurd. 
 

3. Goedkeuring vorig verslag 
-Wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd. 
 

4. Analyse langetermijnplanning 
Sporta-federatie voert in de nabije toekomst een tweesporenbeleid. Naast de begeleiding van 
aangesloten clubs (cfr. Sporta-teams) wil Sporta zich almaar toeleggen op een 360°-
ondersteuning van de ongebonden sporters. 
Op basis van de input die tijdens de vorige BO werd gegeven, werd een visienota opgesteld. 
Bespreking visienota: 
 -Sporta wil zich in nabije toekomst profileren als de referentie van beweegcampagnes, 
waarbij deelnemers op medische verantwoorde wijze planmatig worden begeleid. In 2022 
wordt gestart met de campagne ‘8 van Sporta’.  Belangrijkste aandachtspunten: 
  -De naam verwijst naar de ‘Achtkampen van Sporta’ die vanaf de jaren ’50 na het 
wielerseizoen werden georganiseerd.  

-Het nieuwe concept betreft een reeks van acht runs, verspreid over Vlaanderen. Het 
is getoetst aan de verschillende krachttermen waaraan -volgens wetenschappelijk onderzoek- 
een efficiënte sensibilisering moet voldoen (motiveren, informeren, begeleiden, 
differentiëren, integreren, verduurzamen, samenwerking, transversaal denken). Het accent 
van de campagne ligt op verbinden (samen sporten) en beleving.  

-Het parcours van de 8 runs is telkens een 8-vorm, bestaande uit twee lussen van 
ongeveer 2,5 km. Deelnemers bepalen zelf welke afstand ze afleggen. Ze kunnen individueel 
of in team-/familieverband lopen (ev. wandelen). Het snijpunt van beide lussen wordt 
ingekleed als fundorp met muziek, eet- drankstandjes, kraampjes met streekproducten, ev. 
lokale sportvedette als uithangbord. 

-Voor de organisatie zoekt Sporta steun bij de lokale overheid (sportdienst, 
toeristische dienst) en verenigingen. 
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-Het budget, dat  vertrekt van een worst case, wordt het eerste jaar geraamd op een 

verlies van -39.620 €. Dit bedrag is in de al goedgekeurde begroting 2022 ingecalculeerd. 
Vanaf het tweede jaar wordt op een break-even gerekend. 
 
Beslissing:  

-De voorzitter vraagt om een gedetailleerde voorstelling van de campagne en 
kostenraming te bezorgen aan de afwezige bestuurders voor hun repliek.  

-De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de gekozen werkwijze. 
 
5. Tussentijdse begroting 

-Veerle geeft toelichting bij de cijfertabellen die samen met de vergaderingsuitnodiging aan de 
leden zijn bezorgd.  
Bespreking: De vergadering vraagt inzicht in de effecten op het resultaat en stelt vast dat deze 
aanpassingen eerder gering zijn en tot op heden weinig invloed hebben op de financiële 
balans.  
Beslissing: Vergadering heeft geen bijkomende opmerkingen of vragen en keurt de begroting 
en de aanpak unaniem goed. 

 
6. Decreet Sportfederaties 

-Veerle schetst de stand van zake van het ontwikkelingsproces van het nieuwe decreet. 
Vergadering attendeert op het mogelijke gevaar dat bewijslast die overheid kan opleggen te 
veel inspanningen van de federaties zou kunnen vergen. 
Hetgeen momenteel voorligt op beleidsniveau sluit aan bij de inzichten van Sporta over de 
regelgeving op langere termijn. 

 
7. Goed Bestuur 

-Vergadering overloopt alle indicatoren die de score van Sporta bepalen. We zitten op koers 
om 100% te halen. Belangrijk aandachtspunt is indicator 3.8: BO evalueert jaarlijks zijn eigen 
samenstelling en werking. Volgende BO staat nagenoeg volledig in teken van deze evaluatie. 
 

8. Actua 
-Mon Ventoux-campagne die net achter de rug is, wordt door diegenen die in Frankrijk 
aanwezig waren, als positief ervaren. Alleen jammer dat slotfeest omwille van corona werd 
geannuleerd.  
-De Sporta-kampen telden meer deelnemers dan de vorige twee jaar. Desondanks was het 
omwille van corona en wateroverlast een zeer bewogen zomer. Twee kampen (volleybal 
Maaseik Z2 en Z3) dienden -op bevel van de burgemeester- vroegtijdig te worden afgebroken 
ikv de watersnood. 
  

9. Volgende vergadering 
-Zondag 10 oktober. Aanvang: 13u in Sporta Spot Kempen 
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