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Verslag van de Algemene Vergadering van 

 FROS Amateursportfederatie vzw 

Huis van de Sport te Antwerpen 

donderdag 14 april om 19u30 
 

 

Verontschuldigden: Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Quireyns Ianthe 

(rvb)  en Schockaert Dirk (vzw Free-Time) 

 

 

Aanwezigen: Bisschop Marina (WJJF), Hertleer Raoul (KGS), Jaeken Ivo (MLSV), Lycke 

Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb), Rodder Jos (KAVB Kempen), Van Herbruggen Eddy 

(rvb), Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine, Vanderoye Chris (FROS 

Amateursportfederatie vzw) en Sven Vansteelant (Auditas bedrijfsrevisoren). 

12 niet-stemgerechtigde aanwezigen 

 

 

Aanwezige effectieve leden: Christiaens Patrick (Knuroo Gent), Couwels Marina 

(VASCO), De Blieck Carlos (Zwembad Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), 

Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Laseure Alfred (BAEKMA 

vzw), Leyssens Eddy (MLSV), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckx 

Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Swennen Steffi (Sporty Sportief/Sporty Creactief vzw), 

Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Acker Patrick (VKBM2O), Van 

Nueten Ludo (KAVB Kempen), Vanhees Denis (WJJF) en Vets Louis (FKPA). 

16 aanwezige effectieve leden 

 

 

Volmachtgevende effectieve leden: De Meyer Martine (Budo Gent), Kint Vincent 

(Gezinsbadminton), Pondrix Fernand (Target 121), Stroobandt Jean-Pierre, Vermeulen 

Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense) en Zighem Matty (One-

Movement). 

 

7 volmachtgevende effectieve leden 

 

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 30 



Algemene Vergadering, 14/4/2016 
  Pagina 2/8 

 

 

1. Welkomstwoord van de voorzitter 

 

De nieuwe voorzitter heet de clubs van harte welkom. 

 

 

2. Mededeling van de aanwezigheden 
 

De voorzitter deelt mee dat de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid 

gerespecteerd zijn, nl. 23 op 30 (op het moment van de telling 22 op 30, Steffi 

Swennen van Sporty is later toegekomen). 

 

 

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 

 

 

4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden 

 

Vanaf 26/11/2015 tot en met 13/4/2016 hebben 28 nieuwe clubs hun 

aansluitingsformulieren ingediend. Ter informatie wordt tevens een overzicht van de 

drop-in en de drop-out van de clubs van 2015 medegedeeld. 

 

De lijst  van de stemgerechtigde leden (#30) wordt eveneens voorgelegd. Aangezien er 

geen verandering is sinds vorige AV, is er geen stemming nodig voor de aanvaarding van 

de stemgerechtigde leden.  

 

Steffi Swennen stelt zich voor als nieuw werkend lid van de AV: zij is werknemer van 

Sporty vzw, een professionele sportclub uit Leuven die momenteel 9 VTE tewerkstelt.  

De werking bestaat enerzijds uit Sporty Sportief, met de organisatie van wekelijkse 

zwemlessen ifv hun zwemschool, naschoolse sportactiviteiten, een seniorenwerking en 

conditietraining, en anderzijds uit Sporty Creactief, met de organisatie van sportkampen 

tijdens de schoolvakanties. 

 

 

5. Bevestiging van mandaat bedrijfsrevisor 

 

De financiële cijfers van FROS worden jaarlijks gecontroleerd door  een onafhankelijke 

commissaris. Dhr. Vansteelant Sven volgt dhr. Bob Meyers op die vorig jaar in pensioen 

is gegaan. De aanstelling van de nieuwe bedrijfsrevisor wordt unaniem goedgekeurd 

voor een periode van 3 jaar. 

 

 

6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2015 

 

• Verslag bedrijfsrevisor 

• Kwijting raad van bestuur 

• Kwijting bedrijfsrevisor 
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Martine Verheyen geeft toelichting bij de balans en resultatenrekening adv een 

powerpoint presentatie. 

 

Op de balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van 

geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de 

balans): met eigen vermogen. 

 

Onder de post over te dragen opbrengsten bevinden zich enerzijds de lidgelden die 

betrekking hebben op hebben op het werkjaar 2016, en anderzijds de spreiding van de 

inkomsten uit de sportschutterslicenties die een looptijd hebben van 2016-2019. 

 

In de balans is het resultaat van het boekjaar verwerkt volgens de eerder vastgelegde 

waarderingsregels (ttz 80% naar het Sociaal Passief en 20% naar het Overgedragen 

resultaat) en er werd tevens een fonds voor het Vlaams Doping Tribunaal aangelegd. 

 

Voor 2015 betekent dit volgende resultaatsverdeling: 

 

 Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: 37.036,19 euro 

 Aanleg fonds Vlaamse Doping Tribunaal: hiervoor werd 1.000,00 euro aangelegd. 

FROS is lid van het Vlaamse Doping Tribunaal (ihkv GES-Decreet), door de 

aanleg van dit fonds wordt een opvangnet voorzien voor eventuele juridische 

kosten in gevolge van een dopingzaak. 

 Overboeking naar het overgedragen resultaat: 9.259,05 euro 

 TOTAAL RESULTAATVERWERKING: 47.295,24 euro 

 

 

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met deze resultaatsverdeling. 

 

Wat de resultatenrekening 2015 betreft:  

 

61– diensten en diverse goederen 

 Bij de werkingskosten noteerde we bij de sportpolis een stijging omwille van het 

groeiend ledenaantal. Ook de uitgaven voor postzegels stegen (ifv clubwerking 

o.a. de werking van de sportschutters en VKBM2O) 

 De totale verplaatsingsonkosten (klasse 61+62) daalden in vergelijking met de 

begroting 

 De deelnemersgelden alsook de verblijfskosten van de deelnemers van de CSIT-

kampioenschappen worden niet worden begroot gezien dit quasi een 0-opereratie 

is 

 

62– personeelskosten 

 

Daling, omdat er geen indexatie was in 2015, terwijl dit wel voorzien was volgens het 

Planbureau. 

 

63– afschrijvingen 

 

De afschrijvingen verliepen zoals begroot 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
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64- andere bedrijfskosten 

 

Het volledige subsidiebudget van het Jeugdsportfonds (JSF) werd uitgekeerd aan de 

deelnemende clubs (28 clubs met erkende sporttakken en bovendien ontvingen 6 clubs 

met niet-erkende sporttakken een tussenkomst via de eigen middelen van FROS).  

 

73– lidgelden en subsidies 

 

 stijging wegens groeiend ledenaantal. Ook de inkomsten uit de 

Sportschutterslicenties (SSL) namen toe, omwille van de stijging van het aantal 

uitgereikte SSL. Deze tendens is ook duidelijk zichtbaar op de grafiek 

lidgelden/SSL. Vooral in het najaar noteerde we een forse stijging van de 

vernieuwingen van de SSL 

 Subsidies DAC: een daling tov van de subsidies van 2014, omwille van de 

gedeeltelijke stopzetting van de DAC-subsidies sinds 1/10/2014 

 Subsidies GESCO: vanaf 1/7/2016 zal de overgangsregeling inzake de GESCO-

subsidiëring van toepassing zijn en op 1/1/2018 valt de volledige GESCO 

subsidiëring weg. Voor FROS betekent dit een grote daling in de subsidies voor 

personeel. (ongeveer € 150.000) 

 In de statistiek TREND vermindering subsidies zien we dat de personeelskosten 

blijven stijgen, terwijl de subsidies eerder een dalende tendens hebben. Vooral in 

de volgende jaren verwachten we een nog grotere dalende lijn van de subsidies 

(o.a. door het wegvallen van de GESCO-subsidies en door het gedeeltelijk 

wegvallen van de DAC-subsidiëring)  

 

76- Uitzonderlijke opbrengsten 

 

Hier valt het saldo van de DAC subsidie-afrekening van 2014 onder. 

 
De ratio’s inzake liquiditeit en solvabiliteit tonen aan dat FROS een gezonde 

onderneming is. 

 

De subsidie-afhankelijkheid tov BLOSO is lichtjes gestegen (28,72%) tegenover vorig 

jaar omwille van de deelname aan het JSF. Deze subsidies vloeien integraal door naar 

onze clubs. De totale subsidie afhankelijkheid komt op 50,71%. 

 

Trends leden  

 

 Evolutie aantal clubs: in deze grafiek zien we een stijgende lijn (meer dan 800) 

bij de evolutie van het aantal clubs. In 2013 noteerde we een sterke stijging door 

de aansluiting van de VKBM²O-clubs. 

 Evolutie leeftijdsgroepen/koepel: hoofdzakelijk jeugd bij zwemmen en Sporty, de 

rest van de clubs heeft vnl. een volwassenwerking. 

 Voor bijna de helft van het totaal ledenaantal ontvangt FROS geen subsidies van 

Sport Vlaanderen omdat die sporten niet op de sporttakkenlijst staan.  Idem voor 

de deelnemers van de sportkampen. 

 Evolutie aantal leden/koepel en aantal clubs/koepel: onder omnisport vallen alle 

clubs die niet actief zijn in een koepel/FROS-project.  De sportschutters staan 



Algemene Vergadering, 14/4/2016 
  Pagina 5/8 

 

bovenaan de grafiek voor wat betreft lidmaatschappen (aantal clubs is niet zo 

hoog maar veel leden per club), terwijl het aantal clubs hoog is voor de Martial 

Arts en Risicovechtsporten (oa. dankzij VKBM²O) terwijl het gemiddeld aantal 

leden per club daar eerder laag is. 

 

Toelichting door bedrijfsrevisor Dhr. Vansteelant: hij bevestigt dat de balans en 

resultatenrekening goed werd voorbereid en overzichtelijk en duidelijk gebracht werd op 

de AV.  Hij geeft een oordeel zonder voorbehoud, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij geen 

opmerkingen heeft over de gepresenteerde cijfers en dat FROS een gezonde (solvabel 

en liquide) vzw is met een positief resultaat.   

 
De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de bedrijfsrevisor goed en geeft 

unaniem décharge aan de Raad van Bestuur en aan dhr. Sven Vansteelant.  

 

 

7. Jaarrapportering 

 

Recreatiesport op topniveau! 

In 2015 organiseerde FROS, al dan niet ism haar clubs en koepelstructuren, recreatieve 

ontmoetingen, stages en wedstrijden in verschillende sporttakken zoals zwemmen, 

sportschieten, badminton, voetbal, zaalvoetbal, martial arts enz.  Daarnaast was FROS 

partner in/hoofdorganisator van verscheidene sportieve events zoals het BK Kubb, 

Gentzwemtenloopt en partner in Xtreme Xperience, Midwinter- en Midzomernachtrun, 

HavenGentloopt,… Naast deze activiteiten en clubondersteuning bestendigde FROS haar 

licentiewerking op maat voor sportschutters en VKBM²O (Muay Thai/MMA), voor in 

totaal meer dan 15.000 leden.  Tot slot werden via partners Sporty en Freetime tijdens 

de schoolvakanties een hele waaier aan kwaliteitsvolle kampen aangeboden. 

 

Focus op sportvernieuwing 

Nieuwe en minder bekende sporten blijven de weg vinden naar FROS: in 2015 ging het 

om Headis, Toji Flowball en DirtE19 die via verschillende platformen (evenementen, 

initiaties ism universiteiten en hogescholen, Zomersportpromotietour,…) gepromoot 

werden.  De doelstelling is steeds om in een eerste fase de sport kenbaar te maken en 

vervolgens te evolueren naar een clubwerking.  Er waren ook nieuwe sporten die langer 

in de eerste fase zitten en als ‘demosport’ aangeboden werden, zoals wackitball en you-

fo. 

 

Opleiding en bijscholing 

Het aantal gediplomeerde trainers binnen FROS is in 2015 gestegen tov 2014.  Deze 

stijging is deels te wijten aan een update van het databestand en door een gerichte 

bevraging aan de betrokken sportclubs, in combinatie met de reeds ontvangen gegevens 

en de VOTAS-databank van Sport Vlaanderen.  Daarnaast droegen een gerichte 

communicatie mbt de opleidingen en het aanbieden van structurele incentives bij aan 

een positieve evolutie, en FROS zal hierop dan ook blijven inzetten.  

FROS was afgevaardigd in 4 VTS-denkcellen: Ju-Jitsu, Skateboard, Risicovechtsporten 

en Seniorensport, en organiseerde in 2015 naast een Initiatorcursus Skateboard en een 

Aspirant Initiatorcursus Ju-Jitsu ook de nodige toeleidingstrajecten ter voorbereiding van 

een VTS-cursus.  Binnen de verschillende projecten werden bijscholingen gegeven voor 
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officials en werden ism het Dynamoproject bijscholingen en trajecten aangeboden voor 

de aangesloten sportclubs. 

 

Samenwerkingsverbanden 

FROS werkt met verschillende partners samen zoals oa. met Parantee op het vlak van 

G-sport; met Universiteiten UG en VUB en hogescholen Howest en EHB op het vlak van 

ondersteuning voor de organisatie van small business projects, het invullen van initiaties 

van nieuwe sporten, en het inschakelen van stagiairs; met De Schorre, sportdiensten, 

andere sportfederaties enz. op het vlak van sportieve events; met WBV en Sporta 

binnen de Vlaamse Wielerschool en met Sporta op het vlak van Gezond en Ethisch 

Sporten, enz.  In 2016 zijn de eerste stappen al gezet voor een samenwerking met SVS. 

 

Internationaal 

Het Erasmus+ project (Fairwire) dat FROS voor een 2e maal heeft ingediend werd 

wederom niet weerhouden, maar medewerker Simon Plasschaert is via deze weg in 

contact gekomen met Engso Youth en aanvaard als Young Delegate binnen deze 

organisatie, die oa. een Europese uitwisseling wil faciliteren op het vlak van jeugd en 

sport.  FROS was aanwezig op het CSIT-congres in Cancun, waar de nieuwe RvB en 

voorzitter werden verkozen.  Voorzitter van FROS Geert Gysel leidde de 

verkiezingsprocedure en Erevoorzitter Pierre Janssens was rekeningnazichter. 

Verder werd er werd een 2e meeting georganiseerd met NCS, onze partner uit 

Nederland, en was een medewerker aanwezig op de Assises Nationales & 

Internationales du Sport Populaire dat georganiseerd werd door FSGT. 

 

Jeugdsportfonds 

Door voor een 1e keer in te tekenen op de Facultatieve Opdracht Jeugdsport van Sport 

Vlaanderen, kon FROS haar Jeugdsportfonds oprichten.  Meer dan de helft van de 

aangesloten clubs die hiervoor in aanmerking kwamen hebben deelgenomen, en hun 

respons was over het algemeen zeer positief.  Zij ontvingen eind januari 2016 een 

toelage obv hun score op de vragenlijst en de nodige feedback op hun jeugdwerking.  

De grootste problemen waarmee de clubs hebben te kampen situeerden zich vnl. op het 

vlak van accommodatie en vrijwilligers.  De meerderheid zag echter wel groeipotentieel 

voor de eigen jeugdwerking, en gaf aan de subsidie te zullen investeren in 

(gediplomeerde) trainers en sportmateriaal.  Voor 2016 hebben ondertussen bijna 50 

clubs (36 erkende sporttakken; 13 niet erkende sporttakken) zich ingeschreven voor het 

Jeugdsportfonds, tov 34 in 2015.  FROS heeft hiervoor een groter budget bij Sport 

Vlaanderen aangevraagd, maar wegens besparingen is voor 2016 ondanks een verwacht 

hoger aantal deelnemende clubs het subsidiebedrag gestagneerd. 

 

Aanpassing statuten 
 

Elke aanwezige heeft een exemplaar van de nieuwe statuten. Martine Verheyen 

overloopt de aanpassingen. 

 

De statuten zijn gecontroleerd door het VSDC, het Vlaams Dopingtribunaal en Sport 

Vlaanderen. 

Alle opmerkingen zijn verzameld en gebruikt voor de verbeteringen. 

 

In de nieuwe statuten wordt er in het algemeen verwezen naar de geldende wetgeving 

mbt gezond en ethisch sporten.  Op deze manier blijft het steeds correct en wordt 
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vermeden dat de statuten steeds moeten aangepast worden wanneer dit decreet 

verandert.  Idem voor doping. 

 

In de nieuwe statuten werden volgende art. aangepast. 

 

Art. 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39 en 41 

Alle aanwezige stemgerechtigde leden gaan  akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 

De nieuwe statuten worden unaniem goedgekeurd. 

 

 

8. Marktconform aanrekenen van diensten 

 

Sinds het begin van de SSL (2007) heeft FROS geen index op de SSL toegepast. Een 

interne analyse heeft uitgewezen dat deze prijsverhoging noodzakelijk is. Vanaf 

1/5/2016 zal de SSL optrekken worden naar 40 euro. Datum van aanvraag bij de club 

(staat vermeld op het formulier en moet dus ten laatste 30 april zijn) is bepalend is voor 

de toepassing van het nieuwe tarief.  

 

Zoals eerder aangekondigd zal FROS een lidgeldverhoging doorvoeren vanaf 1/9/2017. 

Ook hier zal rekening gehouden worden met de index en een marktconforme 

prijssetting. Meer duidelijkheid zal hierover gegeven worden tijdens de eerstvolgende AV 

van dit najaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Varia 

 

Vragen: 

Raoul Hertleer – organisatie van VTS cursussen Raoul merkt op dat de VTS cursus 

initiator sportschieten al 2 jaar op rij niet is doorgegaan. Op die manier is het moeilijk 

om nieuwe trainers op te leiden. Martine antwoordt dat er  momenteel een cooptatie 

aanvraag is gebeurd om FROS te coöpteren  in de denkcel schieten. Momenteel werden 

er  door FROS  2 kandidaten naar voor geschoven Michel Gobin en Eddy Vanherbruggen. 

De bedoeling is dat de cursussen opnieuw zouden doorgaan. Misschien moet daarvoor 

de ingangsproef  worden aangepast. Volgens Raoul zijn de voorwaarden echt te streng. 

 

 

Sportschutterslicentie: Is een VL4 nodig? Dit is geen verplichting voor de clubs, maar is 

wel een hulpmiddel voor een vlottere verwerking 

 

Raoul Hertleer vraagt of  er al vervanging voor Filip is voorzien? Er zal tijdelijk een 

interim ingeschakeld worden, maar enkel voor puur administratieve taken. Het 

inhoudelijke en sporttechnische zal ingevuld worden door Mike Van Gele en/of Eddy 

Vanherbruggen. Deze personen volgen ook de mails van Filip op, dus men mag gerust 

blijven mailen naar zijn mailadres of het mailadres info@fros.be. 

 

mailto:info@fros.be
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De nieuwsbrief is niet goed toegekomen bij alle mailadressen. Voor de mailing werd 

gebruik gemaakt van een nieuw verzendingsprogramma, nl. YMLP, waardoor het 

mogelijk is dat er mails in de (vooral met gmail en hotmailadressen) in de SPAM-folder 

terecht gekomen zijn. 

 

Overeenkomst Fros Parentee: Gezien de fusie bij de G-sportfederaties vraagt men zich 

of er een nieuwe overeenkomst  moet opgemaakt worden of dat de bestaande 

overeenkomst kan behouden blijven. FROS zal dit navragen maar we gaan ervan uit dat 

de bestaande overeenkomst door de nieuwe gefuseerde federatie zal   behouden 

worden. 

 

 

 

 

10. Slotwoord 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor 

een drankje. 

 

 

Voorzitter 

Geert Gysel 


