Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen
Donderdag 26 september 2019
Berchem

Aanwezig: Louis Vets, Hubert Mattens, Patrick Van Acker, Hugo Cassimon, Patrick De Mazière, Eric
Kussener, Gunther Herregodts, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye en Jurgen
Dewulf (ad hoc).
Verontschuldigd: Geert Gysel, Jeffrey Ghequière en Leen Vanderheyden.

Patrick De Mazière opent de vergadering, en hij heet alle bestuurders welkom. Omwille van
praktische redenen is de presentatie ivm het communicatieplan van FROS Multisport Vlaanderen
(Bente Peeters) naar het begin van de vergadering geschoven.
Daarnaast gaat de RVB akkoord met het voorstel om voortaan een beperkte versie van het verslag
van de RVB op de website te publiceren.

1. Verslag vorige vergadering 18.06.2019
=> De RvB keurt het verslag goed
.
2. Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen: trend
Het saldo van de subsidies Sport Vlaanderen 2018 bedraagt €40.050,82. Dit komt integraal
in het resultaat van 2019, omdat er op het moment van de afsluiting geen indicaties waren
dat er geen substantiële wijzigingen tov voorschotten waren.
Uit de feedback van Sport Vlaanderen zien we dat er in 2018 een daling tov 2017 van 7.000
leden is en dat het trainersaantal steeg met 400 , dit onder andere dankzij een betere
registratie via initiatieven als het JSF en TOFF.
Voor 2019 is er opnieuw een daling van het ledenaantal hetgeen enigszins in de lijn van de
verwachtingen lag, omwille van het effect van de lidgeldaanpassing na de fusie. Anderzijds
blijft het trainersaantal in 2019 stabiel. Zowel ledenaantal als trainersaantal zijn belangrijke
indicatoren voor de bepaling van subsidies.
Op vlak van goed bestuur scoort FROS zeer hoog, nl. 96,55% hetgeen boven het
gemiddelde ligt.
Daarnaast stelden we vast dat een groot deel van onze clubs geen bestuursleden heeft.
hoewel dit te nuanceren valt gezien in CRM de aanduiding van voorzitter, secretaris en
penningmeester niet gekoppeld was aan het veld bestuurder. Deze koppeling is inmiddels
aangepast, maar het blijft wel zo dat een aanzienlijk deel van onze clubs geen bestuur
hebben. In het kader van goed bestuur zal FROS hen stimuleren om bestuurders aan te
duiden.
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3. Goedkeuring jaarlijks actieplan – bijsturing beleidsplan
Het actieplan voor 2020 wordt overlopen, waarbij vooral wordt stilgestaan bij de nieuw
geplande acties en stopgezette initiatieven. Voor de projecten onder de beleidsfocus
Laagdrempelig sporten is 2020 het laatste projectjaar, terwijl het FROS Jeugdsportfonds
(beleidsfocus Jeugdsport) ook na 2020 (wellicht) zal verlengd worden. Voor dit laatste
werd voor 2020 een subsidie aangevraagd van €70.000 gezien het aantal deelnemende
clubs (weliswaar licht) gestegen is. Daarnaast zal ook het eigen Trainers- en
OpleidingsFonds van FROS opnieuw verlengd worden. Aan de RvB wordt gevraagd om de
bedragen goed te keuren die, op basis van de score van de clubs op de vragenlijst, voor
2019 werden berekend en toegekend zullen worden aan de deelnemende clubs.
=> Patrick De Mazière geeft als tip mee dat het interessant is om na afloop van een
evenement een persbericht te sturen.
=> De RvB keurt de verdeling van het TOFF-fonds goed.
4. Tussentijdse financiële rapportering
De begrotingscontrole ligt in de lijn van de verwachtingen.
Kosten:
- Momenteel 58% tov budget
Inkomsten:
- Momenteel 89% tov budget
- Vooral de afrekening van de subsidies van Sport Vlaanderen 2018 ligt hoger dan
verwacht. Zoals hierboven vermeld, komt dit extra bij het resultaat van 2019. Alle
voorschotten van de subsidies zijn gestort.
- Het totaal van de lidgelden zit op peil van de verwachting (90% tov budget), hoewel we
wellicht lager zullen eindigen oa omwille van de gewijzigde prijssetting met VKBM²O.
Anderzijds resulteerde de daling van het ledenaantal van de bedrijfssport niet in een daling
van de inkomsten, dit omwille van de aangepaste lidgelden.
5. Communicatieplan FROS Multisport Vlaanderen (presentatie Bente Peeters)
Bente presenteert het communicatieplan voor FROS Multisport Vlaanderen. Bente heeft
de opleiding ‘Marketing- en Salesverantwoordelijke’ (Syntra) gevolgd en koos voor haar
eindwerk bewust voor FROS. Het is de bedoeling dat FROS hiermee aan de slag gaat.
Aangezien de bestuurders dit plan nog niet hadden gezien, wordt er afgesproken dat het
plan aan de bestuurders wordt bezorgd zodat er op de volgende RVB een beslissing over
kan worden genomen.
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6. Personeel
De RVb heet Jurgen Dewulf welkom in de Raad van Bestuur. Sinds de vorige Raad van
Bestuur maakt hij deel uit van het management, dat momenteel 4 personeelsleden telt.
-

Martine Verheyen, algemeen manager
Micha Vanlessen, sportmanager
Jurgen Dewulf, team manager
Chris Vanderoye, financieel manager

7. Ledenportaal: stavaza
Zoals eerder aangekondigd gaat het clubportaal vanaf dit seizoen van start. Voor de clubs
worden infosessies georganiseerd op volgende plaatsen en data:
-

Dinsdag 5/11: Berchem
Donderdag 7/11: Brugge
Dinsdag 12/11: Gent
Donderdag 14/11: Leuven
Dinsdag 19/11: Hasselt

=> definitieve uitnodiging volgt.
8. Internationale werking
FROS heeft beslist om niet deel te nemen aan het volgende CSIT-congres.
9. Goed bestuur
De RVB heeft een zelfevaluatie gedaan aan de hand van een online vragenlijst en dit op
vlak van volgende aspecten:
Strategisch, interpersoonlijk, bevoegdheidsafbakening en de RVB als orgaan.
Patrick De Mazière overloopt de resultaten van deze oefening.
Strategisch:
Uit de zelfevaluatie blijkt dat er een vraag komt om de RVB op een zinvolle manier te
betrekken bij de strategie in functie van de nieuwe beleidsplanning. Er wordt ook aandacht
gevraagd om voldoende flexibel te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen.
Interpersoonlijk:
Uit deze evaluatie komt de vraag hoe we de RVB nog beter kunnen laten samenwerken als
groep. Het is belangrijk dat de bestuurders van elkaar voldoende weten waar ze mee bezig
zijn.
Bevoegdheidsafbakening:
Als groep is de rol van de RVB duidelijk. Individuele afbakening is vaak minder duidelijk en
misschien ook niet altijd wenselijk. Toch stelt men zich de vraag of alle competenties
voldoende aanwezig zijn om de noden van de organisatie in de toekomst goed aan te
pakken.
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RVB als orgaan:
De RVB dient te werken rond eigen vernieuwing en opvolging van sleutelfiguren om FROS
als organisatie op de kaart te zetten in de toekomst.
Tot slot wordt er gevraagd door de bestuurders om te blijven afwisselen qua locatie tussen
Gent en Antwerpen voor de vergadering en de activiteiten van de RVB.
10. Varia
•

Natuurvrienden: eind augustus werd het saldo van de natuurvrienden terugbetaald. Eric
Kussener dankt FROS voor het geduld in dit dossier.

•

Vrije Zwemmers Nieuwpoort: Er werd een vraag gesteld door de Vrije Zwemmers van
Nieuwpoort in verband met annulering van deelname aan de CSIT kampioenschappen.
De RVB beslist om uitzonderlijk voor €200 tussen te komen in de deelnamekosten, maar
benadrukt dat FROS hier in de toekomst geen garanties voor geeft en in dergelijke
gevallen naar de annuleringsvoorwaarden van de organiserende instantie zal verwijzen
(in dit geval CSIT).

•

75-jarig bestaan schaakafdeling: er zal een cadeau ter waarde van €150 voorzien worden
naar analogie met de viering van FKPA
=> Volgende RVB en AV donderdag 28/11/2019 in Gent.
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