Verslag Bestuursorgaan FROS Multisport Vlaanderen
Dinsdag 30 juni 2020
Digitale vergadering

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

1. Verslag vorige vergadering 28.05.2020 (B)
=> Het bestuursorgaan keurt het verslag goed.
2. Begrotingscontrole 2020 (I)
De begrotingscontrole ligt in de lijn van verwachting.
Kosten:
- Momenteel 38% t.o.v. budget;
- Recentelijk werd er beslist om een aantal nieuwe projecten op te starten die
essentieel zijn voor de verdere groei van FROS en die in principe worden
afgeschreven. Het betreft onderstaande investeringen (€40.873): o Protime
(nieuwe tool m.b.t. tijdsregistratie en personeelsplanning die gegevens verzamelt
en exporteert naar de payroll)
o My Sueño (ontwikkeling nieuw logo en website) o
Acerta (functiebeschrijvingen en loonhuis)
Opbrengsten:
- Momenteel 81% t.o.v. budget
- Op 20/02/2020 heeft Sport Vlaanderen nieuwe simulaties ivm de subsidies
gecommuniceerd en deze lagen hoger dan hun aanvankelijke indicaties, dit zowel
voor de subsidies van 2019 (meer bepaald m.b.t. de afrekening) als voor de
subsidies van 2020.
Op basis van deze info werd de afrekening van 2019 (saldo van €133.000), voor
50% voorzien in de boekhouding van 2019, en was het saldo voorzien voor het
resultaat van 2020.
Noot: uit de definitieve afrekening van Sport Vlaanderen die we daags na het
Bestuursorgaan ontvingen, blijkt dat het saldo van 2019 toch lager is uitgevallen.
Het saldo dat overblijft (€33.000) komt bovenop het budget van 2020.
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3. STAVAZA Beleidsplanning (I,C) Goed Bestuur: Evaluatie bestuursorgaan
Micha overloopt het reeds afgelegde en nog af te leggen traject aan de hand van een
nota die vooraf ter beschikking werd gesteld. De bedoeling is dat het bestuursorgaan
zichzelf evalueert aan de hand van deze nota om na te gaan of alle competenties die nodig
zijn voor het uitvoeren van dit beleidsplan aanwezig zijn in de huidige samenstelling van
het bestuursorgaan, m.a.w. ‘missen we nog competenties om het ambitieuze plan te
realiseren en is de huidige (vernieuwde) visie en missie in lijn met de visie van het
bestuursorgaan?’. Deadline voor het indienen van het beleidsplan bij Sport Vlaanderen is
01.09.2020.

4. Tuchtreglement(B)
Micha licht dit punt toe. De ontwerpclausules voor het tuchtreglement, opgesteld door
advocatenkantoor Stibbe, werden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en
aangepast op maat van FROS. Vervolgens werd het HHR nagelezen door Stibbe en
aangepast o.b.v. hun opmerkingen om ervoor te zorgen dat het tuchtreglement van FROS
performant is en in overeenstemming met de nieuwe reglementering en met de
aansluiting van FROS bij het recent opgerichte Vlaams Sport Tribunaal.
5. Resultaten enquête (I)
FROS heeft een enquête gedaan bij haar aangesloten clubs om de impact van de
coronamaatregelen na te gaan op het vlak van: 1)
Toekomstperspectief/voortbestaan van de club
2) Gevolgen voor clubactiviteiten
3) Gevolgen voor ledenontwikkeling en solidariteit
4) Communicatie FROS
5) Ondersteuningsmaatregelen
Het bestuursorgaan van FROS vindt het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij
de clubs en om ook te tonen aan de clubs dat FROS meeleeft in deze moeilijke periode. De
algemene tendens van deze enquête is dat de crisis de normale werking serieus heeft
verstoord en dat de werking in 2020 niet meer volledig zal kunnen herstellen. Clubs zijn
van mening dat ze voldoende veerkracht hebben om aan deze crisis het hoofd te bieden.
De communicatie van FROS werd als zeer nuttig en kwaliteitsvol gepercipieerd.
6. Klachten KAVB Kempen (B)
In het kader van een algemene opmerking via de digitale procedure van de Algemene
Vergadering was er een klacht van KAVB Kempen i.v.m. de verwerking van de
ongevalsaangiften door FROS. Bij nazicht bleek inderdaad dat er in ¼ van de
ongevalsaangiften een matige tot slechte dienstverlening was geweest door FROS. Dit had
te maken met het feit dat er blijkbaar onduidelijkheid was bij FROS in verband met het
online portaal van Ethias waarmee sinds 1/09/2019 wordt gewerkt. Aangezien KAVB een
vroegere begindatum had voor de aanvang van hun ongevalsaangifteformulieren (namelijk
1/09/2020) ten opzichte van de andere FROS clubs was KAVB voor deze vernieuwde
werking een testcase. Als compensatie voor de minder goede dienstverlening beslist het
bestuursorgaan om een korting toe te kennen van €1,5 op het lidgeld van de afgelopen
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periode en een korting van €1,5 op het lidgeld van de nieuwe aansluitingsperiode. Deze
korting wordt vanuit het fonds voor clubwerking gefinancierd en heeft geen invloed op het
resultaat van 2020.
7. Varia
Er zijn geen variapunten.
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