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Bestuursorgaan Sporta-federatie 20200929 
 

 Aanwezig: 
Omwille van de coronamaatregelen wordt de meeting zowel fysiek als online gehouden. 
-ter plekke in Sporta Spot Kempen: Karel Van Eetvelt, Tom Ryken, Laurent Brabant en Thomas 
Caers. 
-via Skype: Tom Claes, Koen Algoed, Nicole Bossaerts, Jan Korthoudt. 
-namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen. 

 Verontschuldigd: Lut Wille, Ivo Peeters, Toon Claes, Peter Claeys. 
 
 

1. Verwelkoming en controle quorum 
 

-Voorzitter maakt melding van het ontslag van Ivo Peeters als Sporta-bestuurder wegens 
tijdsgebrek en dankt hem namens Sporta voor zijn inzet. 
-De voorzitter neemt met de bestuurders de profielen onder de loupe. Er wordt 
geconcludeerd in deze periode niet overhaast op zoek te gaan naar een nieuwe 
bestuurder. De aanwezige bestuurders dragen bij tot de realisatie van missie en visie van 
Sporta Federatie en reflecteren over de toekomst van onze federatie. De voorzitter dankt 
het Bestuursorgaan voor het engagement de voorbije periode en rekent op deze positieve 
bijdrage en inzichten in de toekomst.  
Dit punt wordt hernomen bij de zelfreflectie van het Bestuursorgaan later dit jaar. 
-Het aantal aanwezige bestuurders en volmachten overstijgt het vereiste minimum. 

 
 

2. Goedkeuring agenda en vorig verslag 
 

-beide worden unaniem goedgekeurd. 
 
 

3. Invloed van corona op de kernwerkingen 
 
a. Competities, tornooien & events 

-Clubondersteuning blijft in de mate van het mogelijke aangeboden. 
-Star Light Run van januari 2021 wordt preventief geannuleerd. 
-Sporta-runs: 90% werd gecanceld. 
-Competities en tornooien volleybal, tafeltennis, gymnastiek en badminton werden 
heropgestart onder voorwaarden. Zwemcompetitie is afgelast omwille van sluiting 
zwembaden.  
-Voor de Bewegingsschool werd een coronavrij concept uitgewerkt (zonder deelname 
ouders). 
-Voor clubmeetings en bijscholingen werd een online alternatief aangeboden. 
-Projecten ‘Multiskillz’ en ‘Sporta voor Iedereen’ worden in beperkte mate voortgezet. 
-Corona heeft geen invloed op het ‘ZekerSporten’-project. 
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-Op dit moment nog onduidelijkheid over het aantal leden dat hun lidmaatschap zal 
verlengen.  

 
b. Mon Ventoux 

-Door het noodgedwongen cancelen van de editie ’20 verwachten sponsors Ethias, 
CM en Nationale Loterij een alternatieve return. Vandaar dat er 5 voorbereidingsritten 
en 5 wandelingen vooralsnog zijn ingepland. Hun beloofde financiële steun blijft 
gehandhaafd.  
-Bioracer zal zijn sponsoring van 5000 € niet storten.  
-Ongeveer 1000 deelnemers die zich voor de editie ’20 hadden ingeschreven, gingen 
akkoord om hun inschrijving over te dragen naar editie ’21. Deze inkomsten zijn ook 
naar de begroting ‘21 overgeheveld.  

 
c. Sporta-kampen 

-In een ministerieel besluit werd de organisatie van sportkampen aan banden gelegd 
door strenge maatregelen (o.a. bubbels van max. 50 personen). Mede door de extra-
maatregelen die specifiek voor de provincie Antwerpen werden uitgevaardigd, waren 
er deze zomer uiteindelijk 441 deelnemers minder dan verwacht. 
-Door het strikt opvolgen van het protocol werd tijdens de Sporta-kampen geen 
enkele coronabesmetting geregistreerd. 
-Ook de monitorencursussen dienden geannuleerd en verdaagd naar een latere 
datum. 
-De massa-events Kick-off (monitoren) en Never Ending Summer (terugkomdag) 
werden waardig vervangen door online-alternatief.  

 
 

4. Financiële impact van corona/aangepaste begroting 2020 
 
-Omzetverlies federatiewerking:   -126.794€ 
-Aanpassingen subsidies:   -16.122€  
-Wegvallen sponsoring Bioracer:  -5.000€  
 
-Door besparingen op personeelskosten, wordt het verlies herleid tot nagenoeg 
45.000€. 
-Vergadering vraagt aan directie te becijferen wat de vermoedelijke impact van corona 
is op 2021 en wat indien de overheidssteun wegvalt. 
-Sporta heeft een aanvraag ingediend voor het ontvangen van compensatiesteun via 
het Noodfonds Sport. Deze steun bedraagt 26% van de werkingssubsidie 
(2019).Maximaal 40% hiervan kan door de federatie worden aangewend. Minimum 
60% dient te worden toegekend aan de Sporta-clubs. Dit bedrag is nog niet in onze 
begroting opgenomen. 
-In de strijd tegen het coronavirus werd ook de sport een kleurcode opgesteld.  
-Vergadering keurt unaniem de aangepaste begroting goed zonder verdere vragen of 
opmerkingen 
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5. Presentatie nieuw beleidsplan ’21-’24 

 
-Ingediend op 31/8/20. 
-belangrijkste accenten:  
 -het aanbieden van een kwaliteitsvolle en brede clubondersteuning 
 -het stimuleren van multisport in z’n verschillende facetten 
 -Het verlenen van aangepaste service aan niet-gebonden sporters 
 -Het smeden van gerichte samenwerkingsverbanden. 
 -Afstemmen van de organisatiestructuur op nieuwe behoeften. 
-Vergadering feliciteert het planningsteam voor het innovatief en ambitieus plan. Het 
plan wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Actualiteit 
 

a. Mon Ventoux 
-lancering editie ’21 op 24 oktober ’20. 
-Uitbreiding aanbod met E-bike, MTB en wandelen. Vergadering vraagt aandacht 
te schenken aan veiligheid, in het bijzonder van onervaren E-bikers. 
-Interesse van Sport.Vlaanderen om MV te koppelen aan promocampagne WK 
Wielrennen, dat volgend jaar in België plaatsvindt. Gesuggereerde 
contactpersoon: Geert Bruynseels van Event Flanders. 
-Met het oog op een eventuele samenwerking houdt Sporta de contacten met 
Flanders Classic warm. 

 
b. Sporta-kampen 

-aanbod ’21 wordt aangepast aan corona-ervaring: meer binnenlandse kampen, 
ook in herfst- en Kerstvakantie. Zoektocht naar partnerships met andere 
sportfederaties loopt. 

 
c. Promo voor de clubondersteuning 

-een specifieke promocampagne over de clubondersteuning wordt ontwikkeld 
onder de vlag van ‘Sporta-team’. Vergadering keurt het concept goed. 

-Er werden geen belangenconflicten (gepercipieerde of daadwerkelijke) vastgesteld. 
 
 

7. Partnerorganisaties 
 
-TWA: -bevestigt samenwerking met Sportakampen. 
-Stichting Antoon van Clé: 

-Lezing ‘Sport & het Goede leven’ van 20 november wordt omwille van corona 
geannuleerd.  

 -De Stichting wil werk maken van 75-jarig jubileum van Sporta vzw in 2022. 
 

8. Volgende Vergadering 
1 december ’20. 

 


