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1. Verslag vorige vergadering 24.01.2020 (B)
=> De RvB keurt het verslag goed.
2. Personeel (I, B)
Omwille van privacy wordt dit punt niet mee opgenomen in dit verslag.
3. Corona impact op FROS en de clubs/maatregelen (I,C,B)
Om de impact van corona op de clubs van de federaties na te gaan, werd er vanuit VSF
een vragenlijst opgesteld die door FROS aan haar clubs werd bezorgd. De antwoorden op
deze vragenlijst werden door VSF ter beschikking gesteld aan de federaties. Hierdoor
heeft FROS een vrij goed beeld van wat de impact is op haar clubs. Deze antwoorden
werden bezorgd aan alle bestuurders. Naast deze vragenlijst werd er ook een aparte
enquête verstuurd door FROS waarin ook andere aspecten werden bevraagd. Deze
enquête loopt nog en zal besproken worden in een volgende RVB. Sommige clubs vragen
naar compenserende maatregelen vanuit FROS. De RVB van FROS beslist om daar
(voorlopig) niet op in te gaan. Het is te vroeg om de impact te kennen op het volledige
seizoen en in vele gevallen is het lidgeld van FROS slechts een fractie van het lidgeld dat
door de clubs wordt gevraagd.
Naast deze vragenlijsten werd er op de website van FROS een aparte rubriek aangemaakt
waarop alle info en communicatie over corona wordt verzameld en worden er geregeld
nieuwsbrieven uitgestuurd naar alle clubs om hen in te lichten over de coronamaatregelen en de impact daarvan op hun werking. De voorzitter bevestigt dat FROS zeer
goed communiceert en feliciteert Bente Peeters met het geleverde werk.
4. Jaarrekening (B)
Toelichting mbt bestemde fondsen:
- Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: aangroei van €121.035,87 (wat
neerkomt op 62% van het resultaat, omdat de fondsen eerst van het resultaat zijn
afgetrokken en daarna de 80-20% regel werd toegepast
- Aangroei fonds Vlaams Doping Tribunaal: hiervoor werd een 5de schijf van €1.000,00
aangelegd
- Aanleg van een fonds clubwerking: €30.000,00 (uitzonderlijk omwille van het positief
resultaat)
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- Fonds loonhuis aanleg van €10.000
- Overgedragen resultaat aangroei van €30.258,97
De RVB beslist om bovenstaande resultaatverwerking voor te leggen aan de Algemene
Vergadering.
5. Jaarverslag (I,B)
Micha overloopt de highlights van 2019.
6. Goed bestuur (I)
Er zijn geen punten op het vlak van goed bestuur
7. STAVAZA Beleidsplanning (I,C)
Micha overloopt het reeds afgelegde en nog af te leggen traject aan de hand van een
interactieve tijdslijn. Deze tijdslijn is beschikbaar voor alle medewerkers zodat iedereen op
elk moment het proces mee kan volgen. Omwille van de coronamaatregelen werd
voornamelijk gewerkt met online bevragingen en digitale meetings waaraan initieel alle
medewerkers konden deelnemen. Momenteel wordt bekeken op welke manier de missievisie nog meer kan worden scherp gesteld in het kader van onze marketingstrategie (zie
ook punt 10), en zullen de strategische doelstellingen geformuleerd worden op basis van
de resultaten van de bevraging rond de beleidsuitdagingen. In de volgende en laatste fase
worden de operationele doelstellingen en bijhorende acties op basis van de volledige
gegevensverzameling door de projectcoördinatoren uitgeschreven. Deadline voor het
indienen van het beleidsplan bij Sport Vlaanderen is 01.09.2020.
8. STAVAZA evaluatie decreet (I,C)
In 2019 werd door VSF in haar Memorandum gevraagd aan de politiek om het decreet op
sportfederaties te evalueren. Tijdens een overleg met Sport Vlaanderen, het Kabinet en
VSF werd er beslist dat deze evaluatieoefening zal gebeuren en dat VSF een insteek doet
over de competentie en bevoegdheidsafbakening tussen multi en unisportfederaties.
Binnen de RVB van VSF werden dan twee trekkers aangeduid namelijk Martine Verheyen
voor de multisportfederaties en Koen Umans voor de multisportfederaties.
9. Project Erasmus en TESICS (I)
FROS heeft in het kader van een ‘small collaborative partnership’ een project ingediend
namelijk TESICS: ”European Traditional Sports and Games in Company Sport Games and at
the Workplace.” Naast EFCS is ook de Universiteit van Polen (Poznan) en Gent loopt.be vzw
hierin partner. In september weet FROS of dit project wordt goedgekeurd.
10. Communicatie en Marketing: My Sueno (B)
In het kader van de branding van FROS Multisport Vlaanderen werd een offerte gevraagd
aan My Sueno die aan de bestuurders werd voorgelegd. De RVB van FROS beslist om in zee
te gaan met My Sueno voor de branding van FROS.
11. Varia
Er zijn geen variapunten.
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