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Verslag van de Algemene Vergadering van 

 FROS Amateursportfederatie vzw 

Huis van de Sport te Antwerpen 

donderdag 25 november 2014 18u30 
 

 

 

Aanwezigen: Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb), Merckx Irena (VZT),  Rodder 

Jos (AVB Kempen), Biscop Marina (Shinobu), Nassel R. (ZIBR), Van Herbruggen Eddy 

(rvb), Vanderheyden Leen, Vanderoye Chris, Vanlessen Micha en Verheyen Martine 

(FROS Amateursportfederatie vzw) 

niet-stemgerechtigde aanwezigen 

 

 

Aanwezige effectieve leden: Couwels Marina (VASCO natuurvrienden), De Blieck 

Carlos (Z.I.B.), De Cock Jean (vzw Marjan), Demaret Ilse (SDC SDS), Gittenaer Marc 

(stichtend lid), Gysel Geert (Gent loopt), Janssens Pierre (stichtend lid), Laseure Alfred 

(Baekma vzw), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Van Nueten Ludo (AVB 

Kempen), Stroobandt Jean-Pierre (stichtend lid), Van Acker Patrick (VKBM2O), Vanhees 

Dennis (WJJF) en Verelst René (F.K.P.A.) 

 

 14 aanwezige effectieve leden 

 

 

Volmachtgevende effectieve leden: Clerinx Mieke (FROS seniorensport), Etienne 

Walter (Dolphin Buddy’s), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Pondrix Fernand 

(Target 121), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Vermeulen Antoine 

(Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefence). 

 

7 volmachtgevende effectieve leden 

 

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 28 
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1. Welkomstwoord van de voorzitter 

 

De voorzitter heet de clubs van harte welkom. 

 

2. Mededeling van de aanwezigheden 
 

De voorzitter deelt mee dat de wettelijke quota voor de 2/3  meerderheid (=vereiste 

meerderheid voor de statutenwijziging) gerespecteerd zijn. 

 

 

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

 

4. Voorstel statutenwijziging art. 22: aantal bestuurders max. 12 verhogen 

naar max. 14 

 

Momenteel staat in onze statuten een max. van 12 bestuurders vermeld.  

In de RVB van 24/4/2014 werd de kandidatuur van Leen Vanderheyden voorlopig niet 

weerhouden, omdat het max. aantal bestuurders al was bereikt. FROS heeft ook de 

kandidatuur van Ianthe Quireyns van de Schorre ontvangen. Dit mandaat zou tevens 

een meerwaarde voor onze RVB kunnen betekenen. Van de huidige bestuurders hebben 

we geen sein  gekregen dat er bestuurders zouden zijn die hun mandaat niet wensen te 

verlengen. Vandaar de vraag om het max. aantal bestuurders op te trekken naar 14. 

Met éénparigheid van de stemmen wordt het max. aantal leden van de RVB uitgebreid 

naar 14.  

Concreet betekent dit dat Leen Vanderheyden vanaf heden zal opgenomen worden als 

lid van de Raad van Bestuur van FROS , en dat de kandidatuur van Ianthe op de 

volgende AV zal worden geagendeerd. 

Art.23 m.b.t. tot de beurtregeling van de mandaten van de RVB zal tevens omwille van 

praktische redenen aangepast worden (momenteel staat er jaarlijks aftreding van ¼ van 

de leden). Dit zal dan beurtelings een systeem worden (4-3-4-3) 

 

 

5. Begroting 2015 

 

De begroting wordt toegelicht door Martine Verheyen. 

 

We dienen hierbij rekening te houden met volgende factoren: 

 

• De RVB van FROS  heeft beslist  om ondanks het gedeeltelijk verlies van de DAC-

subsidies zoveel mogelijk dac-ers te behouden, slechts – 0,75 VTE 

• De RVB van FROS heeft beslist om het  contract van Simon Plaschaert in het 

kader van Het Erasmus + project te  verlengen met 1 jaar minimum. 

• Het effect van de lidgeldverhoging  
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Langs de kostenzijde noteren we een daling bij: 

• Sportmateriaal  

• Info en promotiemateriaal 

• Afschrijvingen (minder afschrijvingen op technogisch materiaal, en afschrijvingen 

met voorafgaandelijk akkoord van BLOSO) 
 

Onder de post 64 zien we een aantal nieuwe kosten die betrekking hebben op: 

• Ons vrijwilligersproject (in samenwerking met Sporta) 

• De bedragen die we zullen toekennen in het kader van het Jeugdsportfonds 

(JSF), maar hier tegenover staan ook subsidies langs inkomstenzijde 

 

Tevens stijgen de loonkosten ( hoewel -0.65 vte), doordat o.a. : 

• In de begroting 2014 niet voorzien was dat Simon zou blijven. De beslissing om 

het contract van Simon te verlengen werd in de loop van 2014 genomen, en is 

hierdoor afwijkend van de initiële begroting. 

• We wel een index in de loonkost voorzien (cfr. de prognose van het Planbureau), 

hoewel het federaal regeerakkoord voorziet dat we deze verhoging wellicht niet 

zullen moeten toepassen (in de begroting 2014 was geen index voorzien, omdat 

er ook geen indexering was voorzien door het Planbureau) 

• De niet-gesubsidieerde afdeling is fors gestegen t.o.v. vorig jaar (o.a. door het 

wegevallen van de DAC- subsidies en de keuze om Simon te behouden, waarvan 

de loonkost hopelijk gedeeltelijk zal kunnen gerecupereerd worden via het 

Europees project.  

 

Aan de inkomstenzijde hebben we enerzijds een stijging op de post lidgelden doordat 

ons ledenaantal is gestegen en het lidgeld werd opgetrokken. Dit maakt dat het verlies 

aan DAC-subsidies gedeeltelijk wordt weggewerkt. Aan de inkomstenzijde hebben we 

voorlopig met een correctiefactor van 0,975 bij de BLOSO-subsidies rekening gehouden, 

maar er is sprake van een correctiefactor van 0,84 (volgens onze simulaties zou dit voor 

FROS een meerkost van 30.000 kunnen betekenen). Op dit moment is het nog 

onduidelijkheid of deze correctiefactor al dan niet op 2014 of op 2015 zal afgerekend 

worden.  

Ook werd in deze begroting nog geen rekening gehouden met de dossiers die FROS 

heeft ingediend bij de Europese Commissie. Bij een goedkeuring van onze dossiers zou 

dit een bijkomende toelage voor FROS betekenen waardoor ons resultaat met €20.000-

40.000 kan toenemen afhankelijk van de goedkeuring van  FROS project enerzijds of de 

goedkeuring van het Italiaans  project waar FROS partner in is. 

De begroting wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

 

6. Jaaractieplan 2015 

 

Het actieplan 2015 werd opgesteld in overeenstemming met het 4-jaarlijkse beleidsplan 

en gebeurde in overleg met de projectcoördinatoren.  

Wat betreft de traditionele sporten blijft FROS inzetten op clubondersteuning op maat, 

waarbij er per project ook nog gefocust wordt op opleiding en Gezond en Ethisch 

Sporten, en ligt het accent op integrale kwaliteitszorg met hierbij een bijzondere 

aandacht voor toeleidingstrajecten en de samenwerking met andere Recreatieve 

Sportfederaties, de Vlaamse Trainersschool en het Dynamo-project. 

FROS zal ook in 2015 focussen op sportvernieuwing, en zal zich hierbij voor bepaalde 

nieuwe sporten richten op het opstarten van nieuwe clubs, terwijl de nadruk voor 
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andere sporten zal liggen op promotie en het bieden van platformen om de sporten 

kenbaar te maken.  Bovendien wordt het project ‘Skateboardacademie’ binnen dit kader 

verder opgevolgd volgens de vooropgestelde doelstellingen. 

Ter ondersteuning van bovenstaande acties zal FROS de bestaande partnerships op 

beleidsniveau (Bloso, Vlaamse Sportfederatie, ICES,…), op projectspecifiek niveau 

(FROS-clubs) op promotioneel niveau (andere sportfederaties en –accommodaties), op 

academisch niveau (Hogescholen en Universiteiten) en op internationaal niveau, 

bestendigen. Wat betreft dit laatste zullen in 2015 de World Sport Games (CSIT) 

doorgaan in Lignano/Italië, waar er een FROS-delegatie van o.a. zwemmers en 

zaalvoetballers aan zal deelnemen.  Via de bilaterale contacten met partnerfederaties uit 

Nederland (NCS) en Frankrijk (FSGT) wordt er gezocht naar het opzetten van sportieve 

uitwisselingsprojecten. 

Voor wat betreft de events blijft FROS in 2015 organisator (BK Kubb en 

Gentzwemtenloopt) en hoofdpartner (Exterme Experience, Midzomer- en 

Winternachtrun, Havenloop) van sportieve events, en zal er ook deelgenomen worden 

aan allerhande sportpromotionele events zoals DAS-beurzen, Zomersportpromotietour,… 

 

 

7. Jeugdsportfonds 

 

FROS heeft voor de werkjaren 2015 en 2016 ingetekend op de facultatieve opdracht 

Jeugdsport. 

Via deze opdracht kan FROS extra middelen verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap 

(Bloso), die aangewend zullen worden om Vlaamse FROS-clubs een rechtstreekse 

toelage toe te kennen indien ze initiatieven opstarten of uitbouwen die hun 

jeugdwerking (tem 18j) kwantitatief en/of kwalitatief verbeteren. Clubs die voldoen aan 

de 4 gestelde basisvoorwaarden en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren, 

kunnen jaarlijks in aanmerking komen voor deze toelage. Het gaat om subsidies van de 

Vlaamse Overheid, waarbij FROS uit eigen middelen een basisbedrag inbrengt (25% van 

het gesubsidieerde bedrag), en die uitsluitend aangewend worden voor het verhogen 

van de kwaliteit en kwantiteit van de jeugdwerking binnen de FROS-clubs. Het 

Jeugdsportfonds wordt in februari 2015 opgestart en duurt tot het einde van de huidige 

beleidsperiode (2016). De grootte van de toelage per club is nog niet gekend en is 

gekoppeld aan een vragenlijst die werd opgedeeld in 4 deelaspecten (“Trainers & 

trainingen”, “Structurele jeugdwerking”, “Jeugdsportpromotie” en “Gezond en Ethisch 

Sporten en Sociale Inclusie”). Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de 

ingediende dossiers (aantal punten op de vragenlijst, aangeleverde bewijsstukken,…) 

kan een club dan een deel van de middelen bekomen. Deze worden overgemaakt obv 

door de club ingediende facturen van hetzelfde jaar die louter betrekking hebben op de 

jeugdsportwerking binnen de club.  Het FROS-Jeugdsportfonds wordt in februari 2015 

bekend gemaakt, en clubs hebben vervolgens de tijd tot 1 april om hierop in te 

schrijven. 

 

 

8. Overzicht nieuwe clubs 

 

In bijlage tevens een overzicht van de nieuwe seizoenclubs die sinds 1/9/2014 hun 

aansluitingsformulieren hebben ingediend. Volledigheidshalve wordt achteraf ook nog 

een volledig overzicht bijgevoegd van alle clubs (incl. kalender en VKBM20) die sinds 

1/9/2014 zijn aangesloten.  
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9. Varia 

 

De Cock Jean stelt de vraag of het mogelijk is dat FROS meestemt in het G-sportproject 

van ‘VZW Marjan’. Deze vzw is op zoek naar zo veel mogelijk G-sportfans. Hoe meer G-

sportfans ze weet te verzamelen, hoe groter het bedrag waarmee ze aangepaste 

rolstoelen kan aankopen voor hun project rolstoeldansen. Alle praktische info omtrent 

dit project zal binnenkort op onze website, facebook-pagina staan. 

 

Bestuurders en vertegenwoordigers van clubs kunnen via de verplaatsingsonkostennota 

die in de mapjes werd bijgevoegd hun gemaakte onkosten in het kader van deze RVB en 

AV recupereren. 

 

 

10. Slotwoord 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, en nodigt alle aanwezigen uit 

voor een hapje en een drankje. 

 

 

 

 

 

Voorzitter 

Pierre Janssens 


