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INTERN REGLEMENT voor DIRECTIE van Sporta-federatie vzw 

 
1. Bevoegdheden en samenstelling 

 
Het bestuur van Sporta-federatie vzw wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een 
directieteam (hierna ‘DT’), dat de dagelijkse leiding voert. Dit team -bestaande uit een ‘Directeur 
Beleid & kampen’, een ‘Directeur Financiën/HR en IT’ en een ‘Directeur Federatie’-  wordt 
aangestuurd door de ‘Algemeen Directeur’.  Iedere directeur is verantwoordelijk voor zijn domein en 
wordt in de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door ‘afdelingsmanagers’. 
 
Voor de wijze waarop de directieleden hun taken en bevoegdheden die in dit reglement zijn 
opgesomd, uitvoert, zijn ze verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur. 
Op hun beurt zijn de afdelingsmanagers verantwoording verschuldigd aan het directielid van zijn 
afdeling. 
 
 

2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het DT: Algemeen 
 

 Het DT dient bij de vervulling van zijn taken steeds het belang van Sporta-federatie en 
haar missie. 

 Ieder lid van het DT informeert geregeld de overige DT-leden over de uitvoering van 
zijn taken. 

 Het DT voort minstens 4 keer per jaar een gezamenlijk overleg met de 
afdelingsmanagers over onderwerpen die de organisatie als geheel betreffen. 

 Het DT voert minimaal één keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur over de 
strategische krachtlijnen voor het komende jaar en de implicaties daarvan voor het 
meerjarenbeleidsplan en -begroting. 

 Alle leden van het DT zijn aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. 
 
 

3. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden DT 
 
 De Raad van Bestuur verleent het DT -voor zover niet uitdrukkelijk statutair 

voorbehouden aan de RvB, een volmacht voor alle taken en bevoegdheden die in dit 
reglement zijn opgenomen.  

 Hierbij gelden echter volgende beperkingen: 
o Het aangaan of het verbreken van een duurzame samenwerking van Sporta-

federatie met een andere rechtspersoon. 
o Het oprichten dan wel ontbinden van een aan Sporta-federatie gelieerde 

rechtspersoon. 
o Investeringen doen vanaf een totaal bedrag van 100.000 euro. 
o Aangaan van financiële verplichtingen vanaf een bedrag van 100.000 euro. 
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4. Functiedoelen, verantwoordelijkheden, taken en competenties:  
ALGEMEEN DIRECTEUR 

o Zie bijlage 1 
 
 

5. Functiedoelen, verantwoordelijkheden, taken en competenties:  
DIRECTEUR BELEID EN KAMPEN 

o Zie bijlage 2 
 
 

6. Functiedoelen, verantwoordelijkheden, taken en competenties:  
DIRECTEUR FINANCIEN-HR-IT 

o Zie bijlage 3 
 
 

7. Functiedoelen, verantwoordelijkheden, taken en competenties:  
DIRECTEUR FEDERATIE 

o Zie bijlage 4 
 
 

8. Vergaderingen, werkwijze en besluitvorming DT 
 

o Het DT vergadert minstens tweemaal per maand en voorts zo vaak als de 
Algemeen Directeur dit noodzakelijk acht. 

o De Algemeen Directeur zit de vergaderingen voor. 
o Het DT streeft ernaar besluiten te nemen op basis van consensus binnen het 

DT. 
o Een lid van de DT neemt niet deel aan het debat en de besluitvorming over 

een onderwerp die een belangenconflict inhoudt. Een dergelijk 
belangenconflict bestaat indien Sporta-federatie: 

-voornemens is een verbintenis aan te gaan met een rechtspersoon 
waarin het desbetreffende DT-lid een persoonlijk materieel belang 
heeft. 
-voornemend is een verbintenis aan te gaan met een rechtspersoon 
waarmee het desbetreffende DT-lid familiebanden heeft. 
-voornemend is een verbintenis aan te gaan met een rechtspersoon -
niet behorend tot de ‘partnerorganisaties’ van Sporta-federatie- 
waarin het desbetreffende DT-lid een bestuurs- of toezichthoudende 
functie heeft. 

o Van elke DT-vergadering wordt een verslag gemaakt, dat op de 
daaropvolgende vergadering als agendapunt wordt behandeld. 

 


