
Fase 2: stemmen over een aantal onderwerpen.

Algemene Vergadering FROS Multisport Vlaanderen 28 mei 2020: stemming

Let op: dit document kan je zo vaak openen en lezen als je wil. Maar je kan het niet tussentijds
opslaan. Voorzie dus een moment waarop je al je keuzen maakt, ben je daarmee klaar, vergeet dan
zeker niet onderaan "Klaar" aan te klikken (ten laatste op donderdag 28 mei 2020).

Er zal in deze Algemene Vergadering geen stemming gebeuren over personen of over onderwerpen die een bijzondere
meerderheid zou vereisen. 

Dit betekent dat we geldig zullen vergaderd hebben indien de helft + 1 van de stemgerechtigde leden een geldige stem
zal uitgebracht hebben tegen 28 mei 2020. Het quorum is 47/2 + 1 = 25.

Er worden 2 vragen gesteld m.b.t. jezelf (verplichte invoer), 7 keer vragen we je te stemmen (verplichte invoer) en 1 keer kan je
opmerkingen formuleren (optioneel). Deze 10 interactieve momenten zijn genummerd van 1 tot en met 10.

Op het einde klik je op de knop 'Klaar'.

1. Wat is je voornaam en naam?*

2. Welke sportclub vertegenwoordig je?*

Hierna zie je het verloop van de Algemene Vergadering aan de hand van PowerPoint-slides, al dan niet voorzien van bijkomende
uitleg.

Bij elke slide kon je vragen stellen. Die vragen werden verzameld tot en met vrijdag 22 mei 2020. Op 26 mei 2020 werden de
gestelde vragen en antwoorden verstuurd aan alle deelnemers.

Op 27 mei 2020 ontving je dit document, met de mogelijkheid om te stemmen waar dat noodzakelijk is. Stemmen doe je dan op 27
of 28 mei 2020 (de officiële dag van de Algemene Vergadering).

Een ongewone, doch wettelijke manier om de Algemene Vergadering correct te laten plaatsvinden, hartelijk dank voor je
medewerking!
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De volgende slide toont het verloop van deze Algemene Vergadering. Ter inleiding vind je hier een videoboodschap van de
voorzitter.
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https://bit.ly/IntroVZ


De lijst met nieuw aangesloten clubs vind je hieronder:

Nieuwe aansluitingen

De stemgerechtigde leden voor deze Algemene Vergadering vind je hieronder, er zijn geen nieuwe stemgerechtigde leden.
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Stemgerechtigde leden (1/2)

Stemgerechtigde leden (2/2)
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Hierna kan je het verslag van de vorige Algemene Vergadering nalezen.

Verslag AV 28/11/2019 (1/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (2/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (3/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (4/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (5/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (6/7)
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Verslag AV 28/11/2019 (7/7)

3. Keur je het verslag van de vorige Algemene Vergadering goed?*

Ja

Neen

Onthouding

We gaan nu over naar de Balans 2019 en Resultatenrekening 2019 .

Onder deze dia's vind je een gedetailleerde situering.
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Balans 2019
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Toelichting balans (1/2)
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Toelichting balans (2/2)
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Resultatenrekening 2019
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Toelichting resultaat (1/2)
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Toelichting resultaat (2/2)
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Lidgelden / SSL
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Subsidieafhankelijkheid
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Ratio's (1/2)
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Ratio's (2/2)

We gaan nu over naar de documenten die het voorgaande kaderen en officialiseren. Dit voorafgaand aan de stemming over
goedkeuringen en kwijtingen.
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Verslag auditcomité (blad 1)
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Verslag auditcomité (blad 2)

Getekende balans en resultatenrekening (1/2)
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Getekende balans en resultatenrekening (2/2)
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Bedrijfsrevisor (1/4)
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Bedrijfsrevisor (2/4)
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Bedrijfsrevisor (3/4)
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Bedrijfsrevisor (4/4)
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Goedkeuring en Stemming

4. Keur je balans en resultatenrekening goed?*

Ja

Neen

Onthouding

5. Keur je het verslag van het financieel auditcomité goed?*

Ja

Neen

Onthouding

6. Verleen je kwijting aan het financieel auditcomité?*

Ja

Neen

Onthouding

29



7. Keur je het verslag van de bedrijfsrevisor goed?*

Ja

Neen

Onthouding

8. Verleen je kwijting aan de bedrijfsrevisor?*

Ja

Neen

Onthouding

9. Verleen je kwijting aan de Raad van Bestuur ('bestuursorgaan')?*

Ja

Neen

Onthouding

Hierna volgt informatie m.b.t. de leden (evolutie en samenstelling).

De duiding bij deze slides vind je telkens onderaan de slide.

Evolutie aantal clubs
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Evolutie FROS clubs: de daling van het aantal clubs (284) is bijna volledig te wijten aan het feit dat de VKBM²O koepel is
weggevallen in 2019 aangezien deze op eigen benen staat vanaf 01/01/2019: Proficiat en succes aan VKBM²O.

Het verlies van de overige clubs (84) ligt ongeveer in lijn met het verlies van clubs in de vorige jaren maar hier dient wel een
kanttekening te worden gemaakt. Een tiental grote clubs vanuit de Recreatie Bedrijfssport, die minder of geen leden meer hebben
doorgegeven, zorgen voor 18.500 verlies aan leden. (zie ook de twee volgende dia's)

Leeftijdsgroepen / koepel
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1) Verlies van leden = 27.878

- Het verlies aan leden vertaalt zich niet op dezelfde manier in een verlies aan lidgelden omdat grote groepen aangesloten
recreanten bij de bedrijfssporten voor een ‘relatief laag’ lidgeld aangesloten waren…

- Het verlies bij de Bedrijfsporten (8.907 leden) is vooral te wijten aan de recreatieve afdelingen van grote bedrijven die hun leden
niet meer hebben aangesloten. Eén van de zeer grote bedrijven (6.000 leden) TOTAL heeft opnieuw contact opgenomen en zal
opnieuw aansluiten dit jaar. Omwille van een andere verantwoordelijke werd dit bedrijf tijdens 2019 ‘tijdelijk’ aangesloten bij de
Gezinssportfederatie.

Er zal vanuit FROS worden nagegaan waarom bepaalde bedrijven hun lidmaatschap niet meer vernieuwd hebben. Het gaat hier
over bedrijven uit de technologische sector en de scheikundige sector alsook de banksector. FROS zal dit aanpakken door deze
cijfers onder andere ook door te geven aan de voorzitters van deze regionale sportafdelingen van de Bedrijfssporten zodat deze ook
mee kunnen informeren hoe FROS de dienstverlening kan verbeteren en/of wat de noden zijn in functie van de veranderende
omgeving. Verder voorziet FROS een nieuwe aanpak rond Bedrijfssport die meer inzet op gerichte één op één communicatie met de
bedrijven waardoor eventuele ontevredenheden ook sneller zal kunnen worden opgespoord.

- Het verlies bij Bedrijfssporten/Werkgever (10.606 leden) is bijna volledig te wijten aan het feit dat Universiteit Gent omwille van
GDPR-technische reden geen namen van leden meer kan doorgeven en aldus in plaats van 10.000 leden nog slechts 180 leden
met naam doorgeeft, zijnde de effectief deelnemende personeelsleden aan FROS-activiteiten.

- Het verlies bij Martial Arts (7.634 leden) is volledig te wijten aan het feit dat VKBM²O op eigen benen staat sinds 2019.

 

2) De  sportschutters en  badmintonrecreanten gaan er op vooruit in ledenaantallen!

Verhouding gesubsidieerde / niet-gesubsidieerde lidmaatschappen
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- De verhouding niet-gesubsidieerde leden versus gesubsidieerde leden is volledig veranderd aangezien het verlies aan leden
vooral bij de niet-gesubsidieerde leden is waar te nemen.

- Bij de bovenvermelde cijfers gaat het bij de Bedrijfssporten over een verlies van 3.500 gesubsidieerde leden. Het verlies van de
overige gesubsidieerde leden (1.000-tal) heeft te maken met de jaarlijkse drop-in en drop-out bij bepaalde clubs en dan meer
specifiek bij de koepel van de Natuurvrienden.

Hierbij een blik op de highlights "Jaarverslag 2019".

Jaarverslag 2019 (deel 1/3)
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Jaarverslag 2019 (deel 2/3)
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Jaarverslag 2019 (deel 3/3)

Als laatste dia: "Jaarverslag 2019: Goed bestuur".
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Jaarverslag 2019: goed bestuur

10. Er werden geen variapunten ingediend. Mocht je echter algemene opmerkingen hebben m.b.t.
deze Algemene Vergadering, dan heb je daarvoor hier de ruimte:

Tot zover het verloop van deze Algemene Vergadering van 28 mei 2020.

Heel belangrijk... 
Na het doorlopen van dit document en het uitbrengen van je stem, mag je niet vergeten hieronder op "Klaar!" te klikken. Alleen dan
zijn je gegevens bewaard én worden ze meteen verzonden.

Tussentijds opslaan of later terugkeren naar dit document om zaken te wijzigen, is niet mogelijk. Donderdag 28 mei 2020 is het
ultieme moment om dit op te slaan.

Een ongewone, doch wettelijke manier om de Algemene Vergadering correct te laten plaatsvinden.

Tot slot wil ik je namens de Raad van Bestuur van harte bedanken voor je flexibiliteit om via deze weg deel te nemen aan de
Algemene Vergadering: een welgemeende dank je wel!

Hou je gezond,

Geert Gysel
Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen
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