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Verslag van de Algemene Vergadering van 

 FROS Amateursportfederatie vzw 

Huis van de Sport te Antwerpen 

Donderdag 25 april om 19u30 
 

 

Verontschuldigden: Meulemans Dirk en Van Driessche Annick (rvb). 

 

 

Aanwezigen: Konings Ivo (AVB Kempen), Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb), 

Merckx Irena (VZT), Nassel Roland (ZIBR), Vanderheyden Leen, Vanderoye Chris (FROS 

Amateursportfederatie vzw), Van Herbruggen Eddy (rvb), Verheyen Martine (FROS 

Amateursportfederatie vzw), Vets Louis (rvb), Wouters Frans (AVB Kempen), Van Acker  

Patrick en Robert Vrancken (VKBM2O) en De Sutter Christl (Gymnastiek Dames – Blijf 

Jong). 

14 niet-stemgerechtigde aanwezigen 

 

 

Aanwezige effectieve leden: Andries Alfred (WTC Schoonnbroek-Rozemaai), De 

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

(Speelhol A), Gittenaer Marc (stichtend lid), Janssens Pierre (stichtend lid), Mekers 

Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerke), Stroobandt Jean-Pierre, Timmermans Gilbert 

(Bodyforming Herk-de-Stad), Vanhees Dennis (WJJF) en Verelst René (F.K.P.A. vzw) 

11 aanwezige effectieve leden 

 

 

Volmachtgevende effectieve leden: Beyen Ivan (S.O.O.), Clerinx Mieke (FROS 

seniorensport), Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Laseure Alfred (Baekma vzw), Mollie 

Lucien (Gezinsbadminton), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie) en Vonckx Eddy 

(Fortis Selfdefense). 

7 volmachtgevende effectieve leden 

 

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 26 
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1. Welkomstwoord van de voorzitter 

 

De voorzitter heet alle leden van de algemene vergadering van harte welkom alsook 

Pieter Hoof die de presentatie van de infosessie omtrent BTW zal brengen en Patrick van 

Acker en Robert Vrancken die een voorstelling zullen doen van de VKBM²O. 

 

 

2. Infosessie Dynamoproject: Sportclubs en BTW 

 

Aan de hand van een power point presentatie brengt Pieter Hoof, projectcoördinator van 

het Dynamoproject, een eerste inzage in het aspect van de sportclubs en de BTW 

wetgeving. Sportclubs die geïnteresseerd zijn om hierover meer te weten, worden 

uitgenodigd om zich in te schrijven op de bijscholing die gratis is voor alle FROS 

sportclubs. Deze wordt door FROS georganiseerd in samenwerking met het 

Dynamoproject op donderdag 6 juni 2013 in het Huis van de Sport te Berchem en wordt 

gepresenteerd door KPMG. Meer info op de FROS website of de website van het 

Dynamoproject. 

 

 

3. Mededeling van de aanwezigheden 

 

De voorzitter deelt mee dat de wettelijke quota voor een gewone meerderheid zijn 

gerespecteerd. 

 

 

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 

 

De voorzitter deelt mede dat er een aanpassing dient te gebeuren aan het verslag van 

29/11/2012. De passage omtrent de onkostenvergoeding voor bestuurders op pagina 3 

wordt  gewijzigd als volgt: “Vanaf 2012 wordt er aan de bestuurders een 

vrijwilligersvergoeding uitgereikt in het kader van hun prestaties op de activiteiten van 

FROS met inachtname van de wettelijke maxima die werden vastgelegd voor  de 

forfaitaire vergoeding voor vrijwilligers.” 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt, mits deze aanpassing door alle aanwezigen 

goedgekeurd. 

 

 

5. Aanpassing lidgelden 

 

Kris De Coorde brengt dit punt aan de hand van een power point presentatie. De 

verhoging werd reeds aangekondigd op de  algemene vergadering van 29/11/2012 en is 

noodzakelijk omwille van een stijging van de kosten tegenover een daling van de 

subsidies alsook omwille van de evaluatie van de schadestatistiek en een uitbreiding van 

de waarborg hartfalen die wordt aangeboden door ARENA. Voor de prijszetting werd er 

rekening gehouden met het beleidsplan 2013-2016. De berekening  gebeurde in overleg 

met de FROS-koepels en na een analyse van de lidgelden bij de concullega’s. Het 

resultaat is  een marktconforme prijszetting die werd goedgekeurd op de raad van 

bestuur van 19 maart 2013. De stijging gaat in op 1/09/2013 voor de seizoenclubs en 

op 1/01/2014 voor de kalenderclubs.  
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Vanaf 1/09/2013 zal het ook mogelijk zijn om maandelijks aan te sluiten bvb. van 

1/05/2013 tot 1/05/2014! Naast de verhoogde tarieven die in een lijst werden 

opgenomen (zie bijlage) is er een nieuw tarief voor niet-sportactieve bestuurders dat 

hetzelfde is voor alle risicocategorieën. FROS speelt ook in op lichte gemeenschappen 

en individuele sporters en biedt vanaf 1/9/2013 ook een 24u/24u verzekering aan voor 

lifetimesporten (wandelen, fietsen (ook mountainbike), lopen, fitness en zwemmen) en 

allboardsports (skateboard, longboard en mountainboard). De nieuwe tarieven zijn 

vanaf 1/5/2013 te consulteren op www.fros.be  

 

 

6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2012 

 

• Verslag bedrijfsrevisor 

• Kwijting raad van bestuur 

• Kwijting bedrijfsrevisor 

 

 

Martine Verheyen bespreekt dit punt aan de hand van een power point presentatie. Het 

geconsolideerd verslag bevat zowel het  resultaat  van het landelijk resultaat als de 

resultaten van de provinciale secretariaten. Vanaf 1/01/2013 voeren de provinciale 

secretariaten geen aparte boekhouding meer zodat er niet meer zal geconsolideerd 

worden voor de berekening van het resultaat 2013. 

 

Bij de trends van de uitgaven zien we een daling in ASD–werking omwille van de 

beleidsoptie van FROS om niet extra in te zetten op avonturensport en dus dit project 

geleidelijk aan stop te zetten. 

In de post technologisch materiaal zien we enerzijds een daling in huurlasten omwille 

van de stopzetting van het lopende contract. Het nieuwe contract is voordeliger. 

Anderzijds zijn er meer interventies geweest door de onderhoudsfirma en een extra 

kostprijs voor een nieuw programma. Er zijn meer verplaatsingsonkosten omwille van 

een grotere clubwerking. De personeelskost is drastisch gestegen omwille van de 

investering in een groepsverzekering sinds 2012 voor alle personeelsleden. 

 

Aan de zijde van de inkomsten zien we enerzijds meer lidgelden omwille van een 

stijgend ledenaantal. Er situeert zich een grote discrepantie tussen het gesubsidieerde 

ledenaantal en het effectieve ledenaantal. Het aantal niet-subsidieerbare leden neemt 

toe en bedraagt momenteel reeds 15.000 op een totaal ledenaantal van 45.000. 

Voor de boeking van de BLOSO subsidies werd een nieuwe richtlijn uitgevaardigd 

omwille van het rekendecreet. De raming van de afrekening van de subsidies wordt voor 

100% opgenomen (vroeger voor 50%). In de BLOSO raming wordt uitgegaan van een 

correctiefactor van 0,86 op de personeelssubsidies. In de post andere subsidies noteren 

we een forse stijging van de VIA middelen.  

 

Voor 2012 wordt volgende resultaatsverdeling vooropgesteld. 

• Aangroei van het fonds voor het sociaalpassief:  30.000,00 euro 

• Overboeking naar het overgedragen resultaat : 17.936,08 euro 

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met deze resultaatsverdeling. 

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. Bob Meyers (bedrijfsrevisor). 
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7. Herbenoeming mandaat bedrijfsrevisor 

 

De Algemene vergadering herbenoemt dhr. Bob Meyers in zijn mandaat als 

bedrijfsrevisor voor een periode van 3 jaar voor FROS Amateursportfederatie vzw. 

 

 

8. Voorstelling nieuwe clubs 

 

Dhr Patrick Vanackere licht de organisatie VKBM²O toe aan de hand van een power point 

presentatie. De Algemene Vergadering krijgt een beeld van de organisatie van de 

wedstrijd-gala’s aan de hand van een filmpje. Het organogram van de VKBM²O wordt 

eveneens overlopen waarbij het accent licht op het feit dat deze organisatie 

professioneel is omkaderd. 

Deze organisatie sluit aan bij FROS vanaf 1 september 2013 omdat ze vooral voor hun 

administratie beroep willen doen op een professioneel team dat dagdagelijks bereikbaar 

is en hun kwalitatieve clubwerking mee verder zal uitbouwen. 

 

 

9. Varia 

 

Er werden geen variapunten genoteerd. 

 

 

10. Slotwoord 

 

Tot slot dankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid, en nodigt hij alle 

aanwezigen uit voor een hapje en drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter 

Pierre Janssens 

 


