Verslag vergadering Bestuursorgaan FROS Multisport Vlaanderen Dinsdag
22.09.2020 Digitale vergadering

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

1. Verslag vorige vergadering 30.06.2020 (B)
=> Het bestuursorgaan keurt het verslag goed.
2. Rapportering subsidies Sport Vlaanderen (I)
Martine overloopt de slide met het overzicht van de subsidies van Sport Vlaanderen vanaf 2016
tot op heden. Deze slide toont aan dat het nieuwe decreet dat vanaf 2017 (sinds de fusie van
FROS Multisport Vlaanderen met Natuurvriendensportfederatie en Vlaamse liga voor
Bedrijfssporten) wordt geïmplementeerd een lichte dalende trend vertoont voor wat betreft de
subsidies op de basiswerking voor FROS Multisport Vlaanderen. Voor 2020 kan er enkel worden
uitgegaan van de prognose die Sport Vlaanderen heeft bezorgd. Concreet betekent dit dat er een
effectieve daling van de subsidies wordt verwacht bij de 100% implementatie van het decreet (in
2020; saldo in 2021).

3. Beleidsplan (I)
Micha overloopt het beleidsplan aan de hand van de ppt. Naast het scherpstellen van onze
missie en visie o.b.v. een archetypetest, werden voor de komende beleidsperiode 5 strategische
doelstellingen geformuleerd: Begeleiden en ondersteunen, Communiceren, Samenwerken,
Impact creëren en Investeren in bedrijfscultuur. Het beleidsplan is het resultaat van een traject
dat gestart werd op de teambuilding van oktober 2019 en dat
d.m.v. regelmatige werkgroepen en workshops met alle geïnteresseerde collega’s werd
doorlopen.

4. Goedkeuring TOFF fonds (B)
Micha overloopt de subsidies per club die zullen worden toegekend aan de hand van een lijst
met de diverse deelnemende clubs. Aangezien we ook in de nieuwe beleidsperiode willen
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blijven inzetten op kwalitatieve begeleiding en opnieuw een verhoging van het aantal actieve
gekwalificeerde trainers/lesgevers in onze sportclubs nastreven (+ 200 t.o.v.
2021), wordt voorgesteld om het te verdelen bedrag van het TOFF te verhogen naar
€25.000 voor de editie 2020-2021. Bovendien is het aantal sportclubs dat deelneemt in
stijgende lijn. Het Bestuursorgaan keurt de vooropgestelde subsidies per club voor de editie
2019-2020 goed, evenals de verhoging van het budget naar €25.000 voor de editie 2020-2021.

5. Intern Reglement: tuchtreglement (B)
Tegen de volgende vergadering van het Bestuursorgaan zal er een ge-update versie van het
tuchtreglement worden opgenomen in de herwerkte versie van het Intern Reglement van FROS
Multisport Vlaanderen. Micha overloopt de belangrijkste wijzigingen en er wordt een beslissing
genomen omtrent de mogelijkheid van de clubs om na een tuchtprocedure in beroep te gaan.
Het Bestuursorgaan beslist om voor wat betreft geschillen m.b.t. de reglementen van de
competities niet door te verwijzen naar het BAS maar om het beroep intern te regelen bij FROS
via de respectievelijke reglementeringen van de diverse projectwerkingen.

6. Tussentijdse financiële rapportering (I)
Chris Vanderoye overloopt de tussentijdse financiële rapportering.
Langs kostenzijde werden in de loop van 2020 belangrijke investeringen gedaan die buiten de
begroting liggen en essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van FROS
•

Protime (digitaal tijdsregistratiesysteem werknemers)

•

Bedrijfssport website

•

Rebranding ( ism MySueno)

•

Loonhuis (ACERTA)

Een aantal kosten vielen lager uit omwille van Corona, oa. verplaatsingsonkosten van zowel
interne als externe medewerkers, monitoren/vrijwilligers, kosten vergaderingen,
personeelskosten (beleids2daagse, economische werkloosheid,…).
Ook bij de inkomsten heeft Corona een invloed gehad. Er werden nagenoeg geen licenties voor
VKBM2O, minder voorlopige sportschutterslicenties uitgereikt, en een aantal sportieve events
werden geschrapt.
De afrekeningen van de subsidies (Sport Vlaanderen en Dac) van vorig jaar hebben dan weer een
positieve impact op het resultaat.
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Ondanks de moeilijke omstandigheden ziet het er naar uit dat Corona geen negatief effect heeft
op het resultaat van het boekjaar.

7. CORONA
7.1 Noodfonds (C,B)
De Vlaamse Regering geeft steun aan de in 2020 gesubsidieerde sportfederaties en organisaties
voor de sportieve vrijetijdsbesteding. De Vlaamse Regering biedt deze steun als gedeeltelijke
compensatie voor schade ten gevolge van corona en/of om ondersteuning te bieden bij de
heropstart na de corona-pandemie. De sportfederaties en OSV’s ontvangen elk een bedrag dat
26,033% van hun algemene werkingssubsidie van het werkingsjaar 2019 (exclusief fusieincentive). De sportfederatie of OSV kan de steun als volgt aanwenden:
1. maximaal 40% van de steun kan worden aangewend voor het compenseren van het
nettoverlies van de sportfederatie of OSV zelf;
2. minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor minstens een van de volgende
elementen:
a. het toekennen van financiële steun aan haar sportclubs, respectievelijk aan haar
aangesloten verenigingen;
b. het realiseren van een of meer participatiebevorderende of kwaliteitsbevorderende
projecten die specifiek gericht zijn op personen tot achttien jaar of op personen met
een handicap of beperking, in functie van het stimuleren van de heropstart van hun
sportactiviteiten, respectievelijk sportieve vrijetijdsactiviteiten.
De sportfederaties of OSV’s moeten hiervoor een aanvraagdossier indienen waaruit
(inhoudelijk en financieel) blijkt dat men het toegekende budget effectief zal gebruiken binnen
bovenstaand kader.
De subsidie moet aangewend worden in 2020 en/of 2021. Sport Vlaanderen zal de dossiers
controleren. De minister zal desgevallend de subsidie toekennen.
Voor FROS Multisport Vlaanderen betekent dit een subsidiebedrag van 208.351,14 € waarvoor
door het management een voorstel werd uitgewerkt:
1. 20% zal worden aangewend voor het compenseren van de nettoverliezen van FROS
Multisport Vlaanderen.
2. De overige 80% wordt als volgt toegekend:
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- 20 % korting op de aansluitingsfacturen van de lidgelden (gesubsidieerde
sporttakken)
- Noodfonds voor clubs met grote verliezen (obv subsidiereglement)
- Noodfonds voor clubs met events die zijn afgelast (obv subsidiereglement)

7.2 ETHIAS (C,B)
Ethias wenst de cultuur- en sportsector te ondersteunen in zijn strijd tegen COVID-19 en zo een
steentje bij te dragen in de inspanningen om zijn activiteiten te kunnen organiseren. In dit kader
kunnen zij o.a. een aantal kits verspreiden onder de sportfederaties. Naast een kit voor de
federatie kunnen ze ook kits voorzien voor bepaalde aangesloten clubs, meer bepaald clubs met
meer dan 50 leden die zelf een gebouw uitbaten. Clubs die gebruik maken van een
gemeentelijke sporthal komen dus niet in aanmerking.
Daarnaast zal ETHIAS op basis van de schadegevallen oordelen of er desgevallend een
procentuele korting kan worden gegeven aan de sportfederatie.

8. VOTIBES (I, C)
De naam van de vzw VOTIBES kwam in het verleden al een paar maal ter sprake. Zo stond deze
naam destijds op de formulieren van de polissen die destijds werden afgesloten door de Vlaamse
Liga voor de Bedrijfssporten met Ethias en kwam deze vzw ook recent opnieuw ter sprake in een
gesprek met Ethias. De voorzitter stelt de vraag of er iemand van het Bestuursorgaan
bestuurders hierover meer info kunnen verstrekken. Er zijn inderdaad bestuurders die hierover
meer info kunnen geven. Er wordt afgesproken dat er een aparte vergadering zal plaatsvinden
over VOTIBES. Indien nodig zal er dan nadien verslag worden uitgebracht op het bestuursorgaan
van FROS.

9. Rebranding FROS (I)
Door middel van een korte presentatie wordt het nieuwe logo en
de nieuwe huisstijl van FROS Multisport Vlaanderen voorgesteld
en toegelicht. In het kader van de rebranding komt er ook een
nieuwe website, waar momenteel volop aan gewerkt wordt. De
nieuwe huisstijl, website, logo, etc.
worden gelanceerd begin 2021.
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10. Personeel (I,B)
Omwille van GDPR-technisch redenen wordt dit onderdeel niet meer opgenomen in het online
verslag.

11. Goed Bestuur (B)
In het kader van Goed Bestuur werd er door Martine een voorstel geformuleerd voor de
bestuurdersprofielen:
11.1 Updaten ifv de gewijzigde missie en visie wijzigen alsook de strategische doelstellingen.
11.2 Nieuwe profielen opmaken: In lijn met de nieuwe visie en missie en de doelstellingen Een
bestuurdersprofiel met expertise in communicatie en marketing van Sport ruimer dan FROS
Multisport Vlaanderen. Misschien moeten er ook professionele profielen worden aangetrokken
en stelt zich dan daarbij ook de vraag omtrent zitpenningen.
11.3 Diversificatie in gender en leeftijd en/of etniciteit
Het bestuursorgaan gaat akkoord met het voorstel om deze ambitie zo op te nemen in het
Interne reglement dat zal worden voorgelegd op het volgende Bestuursorgaan. Deze ambitie
heeft geen consequenties op de huidige samenstelling van het Bestuursorgaan en zal pas
worden geïmplementeerd bij een vacante plaats. Uiteraard heeft de Algemene Vergadering van
FROS hierbij het laatste woord.

12. Vlaams Sport Tribunaal (I)
Geert Alaerts is kandidaat bij de volgende bestuurdersverkiezingen van het Vlaams Sport
Tribunaal. Deze Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats op woensdag
30/09/2020

13. Evaluatie decreet op de georganiseerde sportfederaties (I,C)
FROS wordt uitgenodigd door Sport Vlaanderen voor een informeel overleg over de toekomst
visie/rol van multisportfederaties. Uiteraard zal FROS de reeds geformuleerde verzuchtingen
meenemen naar dit informeel overleg;
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14. Varia
Negatieve rente: Zoals veel grootbanken al eerder deden zal bank Nagelmackers vanaf
15/9/2020 ook negatieve rente (0,45%) aanrekenen. Vermits het huurcontract in Berchem ten
einde loopt zal FROS in de nabije toekomst op zoek moeten gaan naar een nieuwe werkplek.
Mogelijks opteert FROS voor de aankoop van een nieuw pand, waardoor het aangaan van
nieuwe financiële investeringen (o.a. beleggingsfondsen) op dit moment niet opportuun is.
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