Bestuursorgaan Sporta-federatie (online)
1 december 2020
-Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Lut Wille, Thomas Caers, Nicole Bossaerts, Tom Claes,
Toon Claes, Koen Algoed, Jan Korthoudt, Tom Ryken.
-namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.
-Verontschuldigd met volmacht: Bart Vanreusel, Peter Claeys.
1. Welkom
-Voorzitter heet iedereen welkom op deze skypemeeting.

2. Quorum
-is bereikt.

3. Goedkeuring vorig verslag
-wordt goedgekeurd zonder bijkomende opmerkingen.

4. Leden
-Herman De Mulder meldt in een schrijven zijn ‘afscheid’ van Sporta. Bij monde van de
voorzitter en Toon Claes dankt Sporta onze proost voor zijn dienstbaarheid. Indien corona het
toelaat, wordt een waardig afscheidsreceptie na de eerstvolgende AV georganiseerd.

5. Personeel
Voorzitter geeft tekst en uitleg bij het ontslag van de financieel directeur.
Functioneringsgesprek directie vindt plaats op 16 december. Tekst en uitleg volgt op de
volgende vergadering.

6. Boordtabellen
Update van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de werking, tijdens de periode
oktober – december.
- Federatiewerking
-Clubondersteuning verliep nog steeds met ‘horten en stoten’ wegens continu wijzigende
richtlijnen.
-Sporta- runs: het gros werd geannuleerd.
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-Recreatieve competities en tornooien volleybal, tafeltennis, gymnastiek, badminton
werden aanvankelijk onder strikte voorwaarden heropgestart, maar daarna weer
stopgezet.
-De sessies van de Bewegingsschool werden in aangepaste versie georganiseerd.
-Voor de projecten ‘Multi SkillZ’ en ‘Sporta voor Iedereen’ werden digitale alternatieven
uitgewerkt.
-‘Sportlight’ ondervond hinder.
-Het ‘Zeker Sporten’-platform werd verder op punt gezet.
-De corona-impact op het aantal aangesloten clubs en leden is nog niet helemaal duidelijk.
-Steeds meer clubs vragen compensatie voor het lidgeld dat ze betaalden en de
verzekering die ze nu niet gebruiken. We hopen dit deels te kunnen compenseren via het
Noodfonds Sport (10% korting op basislidgeld, 80% korting op competitiebijdrage), maar
wachten op uitsluitsel vanuit Sport Vlaanderen).
-

Sporta-kampen
Tijdens de herfstvakantie mochten enkel kampen voor -12-jarigen doorgaan.

-

Mon Ventoux
-Om de sponsors ter wille te zijn werden vooralsnog 2 fiets- en wandeltochten
Coronaproof georganiseerd.

7. Begrotingscontrole 2020
De jongste cijfertabellen wijzen op een beperking van de schade door corona dank zij extra
besparingen (TW), overheidssteun en tussenkomst van Ethias.
De vergadering is akkoord met de accenten die werden voorgelegd.

8. Krachtlijnen en begroting 2021
-Krachtlijnen:
Zijn een distillering van de beleidsuitdagingen en -opties die aan de grondslag van het nieuwe
beleidsplan liggen. Zij worden unaniem goedgekeurd.
Het zal een hele uitdaging zijn voor het team federatiemedewerkers om deze innovatieve
inzichten te realiseren. Het Bestuur wenst de ploeg veel succes.
-Begroting: (zonder Corona-invloed, met de cijfers 2019 als referentie). Zie bijlage.
Begroting wordt unaniem zonder bijkomende opmerkingen en vragen goedgekeurd, met
felicitaties voor het directieteam.

9. Actualiteit
-Nieuw decreet
-De nodige voorbereidingen voor een nieuw decreet zijn in de maak. Een consensus is in
de maak over de specifieke taakverdeling tussen Multi- en Unisportfederaties.
-Sporta-kampen
Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem
T. +32 3 286 58 60 - F. +32 3 286 58 09
E. federatie@sporta.be - W. www.sporta.be/federatie

-Kampen, gepland tijdens de kerstperiode worden omwille van
coronamaatregelen geannuleerd.
-De nieuwe website met het kampenaanbod ’21 is gelanceerd. Inschrijvingen starten op
1/12.
-Om de connectie met de monitoren te bewaren, wordt in december een digitale
monitorenweek aangeboden met tal van online activiteiten, zoals escaperoom/quiz/fuif…
-Voorlopig is het koffiedikkijken of de skivakantie in Italië tijdens krokus effectief kan
plaatsvinden.
-Mon Ventoux
-Nieuwe campagne editie ’21 is gelanceerd op 24/10/20. Voorlopig zijn er 1300
inschrijvingen, waarvan 850 afkomstig van de gecancelde editie ’20.
-Grote interesse van bedrijven, waardoor het streefdoel van 2500 deelnemers haalbaar is.
-Aantal trainingsritten wordt verhoogd naar 9.
-Er werden geen belangenconflicten (gepercipieerde of daadwerkelijke) vastgesteld.

10. Voorbereiding AV
-Agenda wordt unaniem goedgekeurd.

11. Partnerorganisaties.
-TWA: vader van Joël Roelants koppelt zijn deelname aan Parijs-Dakarrally aan fondsenwerving
voor TWA.
-Stichting Antoon Van Clé: de lezing, gepland op 20 november is omwille van corona
geannuleerd.
-Vlaamse Wielerschool: Jos Leys, stichter en bezieler van VWS Herentals overleden.

12. Volgende vergadering
- 22 december ’20 om 17u.
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