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Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen 

Dinsdag 25/4/2017 

Berchem 

 

 

 

Aanwezig:  Geert Gysel, Eddy Van Herbruggen, Louis Vets , Eric Kussener, Eddy Gastmans, 

Hubert Mattens, Lieven Heuten,  Ianthe Quireyns,  Martine Verheyen,  Micha Vanlessen, Leen 

Vanderheyden en Chris Vanderoye 

 

Verontschuldigd: Patrick Van Acker,  Patrick De Mazière,  Jeffrey Ghequière en Nicolas De 

Brabander 

 

Agenda 

 

1. Verslag vorige vergadering  

Hubert Mattens heeft een kleine opmerking i.v.m. de datum van CSIT-

kampioenschap.  

Dit vindt plaats van 13-19/9 en niet van 13-16. 

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2. Samenwerkingsovereenkomst (I) 

Dit document werd  op basis van het  bilateraal gesprek met Patty Braeckman van 

Sport Vlaanderen samengesteld. 

 

Dit standaarddocument werd verder aangevuld op basis van het door FROS 

ingediende beleidsplan en doelstellingen op het vlak van opleiding/bijscholing en 

goed bestuur. 

 

Op pag. 3 werd er n.a.v. de recente ontwikkelingen met de sportschuttersdossiers 

een alinea toegevoegd die gelinkt is aan de afspraken die werden gemaakt op de 

opvolgvergaderingen met Sport Vlaanderen en VSK op het kabinet. 

 

Op pag. 8 van de inspanningsverbintenis  i.v.m. “Goed bestuur” staat hoe FROS in 

de volgende jaren zich zal engageren inzake de zachte indicatoren van goed 

bestuur. 

 

Op de laatste pag.  staat de alinea waarbij FROS t.o.v. VLB en NVSF haar 

engagement inzake sportwerking bevestigd en er alles zal aan doen om de 

integratie met de fusiepartners zo goed mogelijk te laten verlopen. In dit kader is er 
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op 4 mei een stuurgroep bedrijfssporten gepland om de behoeftes en 

verwachtingen op elkaar af te stemmen. Voor de NVSF was er eerst gepland om 

samen met Heide naar de clubs te gaan maar omdat har contract binnenkort 

afloopt en gezien de workload bij FROS zal dit verschuiven naar het najaar. 

Het volledig document zal ook als bijlage toegevoegd worden bij het verslag. 

 

 

3. Personeel ( B) 

 

Griet Bosman heeft  laten weten dat ze terug van start zal gaan op 2/5 en ook Katja 

Vranckx is ondertussen al enkele weken terug. Op dit moment is het nog onzeker of 

Ksenia Bouchirinskaya – die momenteel 6,5 maand zwanger is - haar volledige 

periode voor haar zwangerschap zal kunnen werken.  

 

4. STAVAZA ECSG (I) 

Momenteel hebben 4939 deelnemers zich geregistreerd, en is er ongeveer 

€760.000 gefactureerd. Hoogstwaarschijnlijk wordt de kaap van 5.000 deelnemers 

bereikt. De registratietool zorgt nog steeds voor extra problemen, waardoor de 

administratie zeer moeilijk op te volgen is. Daarenboven worden er dagelijks nog 

steeds wijzigingen doorgegeven, hoewel de inschrijvingsdatum reeds overschreden 

is. Dit vertragend effect op de facturatie, heeft tot gevolg dat we geen 

annuleringskosten aanrekenen.  

Aangezien heel wat delegaties zich niet aan hun afspraken houden, levert dit extra 

problemen inzake de opvolging van de inschrijvingen (o.a. hierdoor kunnen de 

overzichten van de deelnemers per sporttak niet aangeleverd worden).  Bovendien 

hebben heel wat delegaties  tot op heden nog geen betaling uitgevoerd. Ook de 

Franse delegatie had nog niet betaald en gezien het hier om een gezamenlijke 

inschrijving gaat is het bedrag € 200.000! Na aandringen zou de betaling onderweg 

zijn. Het is echter noodzakelijk dat de betalingen van al de deelnemersgelden zeer 

snel binnenkomen,  gezien er tegen begin mei al grote voorschotten aan de 

leveranciers moeten betaald worden. 

 

Voorlopig is er slechts sporadisch korting aangevraagd door deelnemers die buiten 

Gent logeren. 

Momenteel zijn zowel Karen als Jolan nog steeds voltijds bezig met de opvolging 

van de administratie van de ECSG, waardoor er geen ruimte is voor de opvolging 

van de boekhoudingen van FROS Multisport Vlaanderen vzw en Multisport Events 

vzw. 

De onzekerheid van de facturatie zorgt er o.a. voor dat het op dit moment zeer 

moeilijk is om in te schatten, of onze begroting  klopt. 
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In mei is de volgende Task Force vergadering . Gezien de volgende RVB pas in juni 

is, zal het verslag van deze vergadering ook naar de bestuurders gestuurd worden. 

 

 

5. Voorbereiding AV 

 

De agenda voor de AV werd voorgelegd aan SBB aangezien de vereffening van VLB 

nog niet in orde is en om na te gaan of er geen punten op onze agenda zouden 

staan die strijdig zouden zijn in dat kader. Dat is niet het geval want men kan 

perfect van 2 vzw’s bestuurder zijn zodat de geagendeerde punten van de agenda 

geen probleem vormen in casu de vereffening van de VLB. 

 

Ook de Vereffening van NVSF is nog niet in orde. Er dienen nog enkele 

documenten ondertekend te worden zodat deze neergelegd kunnen worden. 

 

Het feit dat beide vzw’s nog niet vereffend zijn, zou ook geen probleem zijn voor de 

aanvaarding van de leden, maar het  kan wel dat we nog een Buitengewone 

Algemene Vergadering moeten doen voor wat betreft de rekeningen van VLB en 

NVSF. 

 

De RVB overloopt de punten die op de AV zullen besproken worden. 

 

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda: kwijtschelding voor de 

rekeningnazichters 

 

 


