
 

 

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen 10/10/2017 Pagina 1 

 

 

 

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen 

Dinsdag 10/10/2017 

Gent 

 

 

 

Aanwezig:  Geert Gysel, Louis Vets, Patrick Van Acker, Eddy Gastmans, Jeffrey Ghequière, 

Nicolas De Brabander, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Martine Verheyen,  Micha Vanlessen, 

Leen Vanderheyden en Chris Vanderoye. 

 

Verontschuldigd: Ianthe Quireyns, Hubert Mattens en Lieven Heuten.  

 

Agenda 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom in Gent.  

 

 

1   Verslag vorige vergadering (B) 

Het verslag wordt alle aanwezigen goedgekeurd. 

2 Personeel  

2.1. Incentives personeel (I,B):  

2.1.1. Zomerpakket wordt vervangen door bonnen van de Decathlon.  

De reischeques zullen belast worden als VAA (Voordeel van alle aard) waarop de 

werkgever lasten afdraagt. De bedoeling is dat Silke en Bente een netto voordeel 

van 500 euro overhouden, bv. door het uitschrijven van een post hoc reischeque 

die later kan ingewisseld worden  

2.1.2. Opleiding: Bente heeft een aanvraag ingediend voor de opleiding “Opleiding 

Marketing- en salesverantwoordelijke” te volgen. Deze opleiding kost 500 euro 

en  ze vraagt of er een tussenkomst van FROS kan zijn (Bente vraagt hiervoor 

geen educatief verlof). Martine zegt dat dit een meerwaarde voor FROS is, als 

Bente deze opleiding kan volgen.  

 RVB beslist om het inschrijvingsgeld terug te betalen gezien dit een deel van 

haar takenpakket is. Er moet wel worden nagekeken bij de overheid of er een 

mogelijkheid  bestaat om via gesponsorde kanalen (bv. opleidingscheques) 

een deel van het inschrijvingsgeld te recupereren. 

2.1.3. Autoverzekering: Bente heeft een ongeval met eigen wagen gehad op het 

moment dat ze in opdracht van FROS reed. In feite was dit de wagen van haar 
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ouders die werd ingezet voor een verplaatsing in opdracht. Op dit moment is dit 

geregeld via de autoverzekering van haar ouders, waarop een franchise van 500 

euro van toepassing is, die Bente voor haar rekening  nam. Ook bij de FROS-

verzekering is er een franchise van 450 euro van toepassing. De FROS 

coördinatoren vinden dit een zware kost om door de FROS medewerkers zelf te 

laten dragen en zeker in dienst van het werk. Gezien er op regelmatige basis 

door FROS-medewerkers wordt gebruik gemaakt van eigen wagens  wordt de 

vraag gesteld of er geen andere mogelijkheid is om dit op te lossen.  

Vandaar volgende suggestie van de RVB 

 Onderzoek huur bestelwagen (bv. onder de vorm van auto delen gezien het 

gebruik gekoppeld is aan een piekperiode). Uiteraard kan 1 bestelwagen niet 

uitsluiten dat andere medewerkers in opdracht van FROS toch met hun eigen 

wagen zullen moeten rijden. 

Er wordt afgesproken om  50%-tussenkomst in de franchisekosten wanneer de 

werknemer voor rekening van FROS rijdt en zelf in fout is en er geen sprake is van 

roekeloos gedrag. Er wordt aangeraden om  geval per geval te blijven bekijken en 

proberen te objectiveren door bv. op termijn een max. tussenkomst of maximum 

aantal tussenkomsten/jaar in te lassen. 

    . 

3  Projecten 

  

a. TOFF (B) 

TOFF (Trainers en Opleidingsfonds FROS) is een fonds dat volledig door FROS wordt 

gefinancierd o.b.v. een reglement d.m.v. een puntensysteem om de trainersaantal en 

graad te verhogen. In 2017 wordt er 15.000 euro uitgekeerd en FROS vraagt om dit 

bedrag voor 2018 op te trekken naar 20.000. 

 De RVB keurt de uitkering van 2017 en de verhoging van het  budget voor 

2018 goed. 

b. EVS: API (aanspreekpunt integriteit) (B)  

Naar aanleiding van een ongenoegen binnen de judo i.v.m. ongewenst seksueel 

gedrag en vanuit ethisch standpunt is het aangewezen dat FROS iemand aanstelt die 

kan fungeren als aanspreekpunt. Micha stelt zich kandidaat. In eerste instantie zal 

Micha uit pragmatische reden deze rol op zich nemen, maar in de toekomst is het de 

bedoeling dat dit wordt ingevuld door iemand van buiten de leiding. 

 De RVB keurt deze aanstelling van Micha als API goed 
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4 IT 

a  On-line (C,B) 

De ontwikkeling van het ledenportaal voor onze clubs staat momenteel nog in de 

kinderschoenen. De medewerker van de Natuurvrienden heeft laten weten dat hij hieraan 

niet kan meewerken en de contacten met Kris Obbers zijn pas opgestart. 

b      Privacy wetgeving (C,B) 

Er is een infomoment geweest door Sport Vlaanderen i.v.m. opslaan/verwerking van de 

gegevens van de leden. In het decreet staat momenteel dat de sportfederaties de 

rijksregisters kunnen opvragen, maar daar komt heel wat bij te kijken.  

In dat kader volgt hierover door VSF binnenkort nog een infosessie zodat de richtlijnen 

inzake de  GPPR-wetgeving ook voor sportfederaties duidelijk worden. 

 

 

5 Varia 

 

5.1 Ontslag Eddy Van Herbruggen: 

Eddy Van Herbruggen heeft op 4 oktober zijn ontslag als bestuurder ingediend. Hij zal 

nog wel met ons samenwerken en actief blijven als medewerker. Geert Gysel dankt Eddy 

Van Herbruggen voor zijn jarenlange inzet als bestuurder binnen onze federatie. Voor zijn 

vervanging werd Gunther Herregodts gesuggereerd. Er zal gevraagd worden of deze 

persoon zich eventueel kandidaat wil stellen gezien zijn profiel zeker aansluit bij de 

gezochte competenties van een bestuurder voor de groep sportschieten. 

5.2 Samenwerking FROS en Parantee 

De samenwerking tussen FROS en Parentee loopt verder en hiervoor werd een 

samenwerkingsoverkomst opgemaakt.  

5.3 Korte vraagjes van Eric Kussener 

- Er waren tijdens de ECSG wat problemen met Rode Kruis gesignaleerd. Deze blijken te 

zijn  opgelost. 

- Eric haalt kort een nieuw project van ATB aan namelijk: Seven Summits. Dit project 

combineert seizoensarbeid en sportieve ontspanning en vindt plaats in Tienen en 

Aarschot) 

- De afdeling Willebroek vraagt naar meerwaarde van FROS => Jurgen kan best contact 

opnemen en uitklaren  

        5.4 Vraag tot sponsoring 

FROS heeft de vraag van Hobsor gekregen om hen te ondersteunen i.v.m. een Funshoot ten 

voordele van het  Kinderkankerfonds. 

 RVB is akkoord met ondersteuning van 100 euro 

 

Volgende RVB en AV FROS: 28/11/2017 

 


