Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Amateursportfederatie vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
dinsdag 25 april om 19u30
Verontschuldigden: Colle Henri (KBOV Basketbal), De Brabander Nicolas (WBO
Recreatie), Leyssens Eddy (MLSV), Van Acker Patrick (VKBM2O) en Ghequiere Jeffrey
(BSOV Recreatie)
Aanwezigen: Bisschops Marina (WJJF), Gobin Michel (Argentum), Goffin Jeroen (Sporty
Sportief/Sporty Creactief vzw), hertleer Raoul (KNUROO), Lycke Denise (ZIBR), Verbeke
Bruno (ZIB), Mattens Hubert (rvb), Quireyns Ianthe (rvb), Van Herbruggen Eddy (rvb),
Vets Louis (rvb), Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine, Vanderoye
Chris en Vansteelant Sven (Auditas bedrijfsrevisoren).
15 niet-stemgerechtigde aanwezigen
Aanwezige effectieve leden: Cassimon Hugo (KSAH ZV), Christiaens Patrick
(KNUROO), Claes Henri (KSAH koepel), Couwels Marina (VASCO), De Blieck Carlos
(Zwembad Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), De Meester Jean-Pierre
(KBOV koepel), Devos Michel (Budhakado Belgium), Gastmans Eddy (KSAH Bowling), ,
Gysel Geert (Gentloopt vzw), Heuten Lieven (Natuurvrienden), Jespers Niels
(Natuurvrienden), Kussener Eric (Natuurvrienden), Laseure Alfred (BAEKMA vzw),
Meulebergs Lars (Bergstijgers), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Picavet Nico (
KSAH KWIS), Swennen Steffi (Sporty Sportief/Sporty Creactief vzw), Van Daele Alice
(Krav Maga Zelfverdeding), Vanhees Denis (WJJF), Van Looy Guido (KSAH koepel), Van
Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Verelst René (FKPA) en Westerlinck Jenny (KSAH
Tennis).
24 aanwezige effectieve leden
Volmachtgevende effectieve leden: Caubergs Raf (Voetjebal), Demaret Erich (SDC
SDS), De Mazière Patrick (BBO), Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Kint Vincent
(Gezinsbadminton), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwekerken), Pondrix Fernand
(Target 121), Van Gool Greet (Natuurvrienden), Van Hevel Patrick (Amateursport vzw),
Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense).
11 volmachtgevende effectieve leden
TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 47
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1. Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet de clubs van harte welkom. Er zijn 17 stemgerechtigde leden
bijgekomen, dit naar aanleiding van de beslissing tot fusie met de VLB en NVSF.
2. Mededeling van de aanwezigheden
24 stemgerechtigden, en 11 volmachten = 35 stemmen op 47, maw de wettelijke quota
inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.
3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden
Leen merkt op dat de VLB-seizoenclubs niet opgenomen zijn in deze lijst, omdat ze
onder kalenderjaar 2017 vallen en daarom op de volgende lijst zullen staan. Indien er
clubs zijn die graag al een overzicht ontvangen, kan dit bij Leen aangevraagd worden.
De lijst van de stemgerechtigde leden (#47) wordt eveneens voorgelegd en
goedgekeurd, waarbij de gele gemarkeerde clubs de nieuwe stemgerechtigde clubs van
de VLB zijn en de groene gemarkeerde clubs de nieuwe stemgerechtigde clubs van de
NVSF zijn. Hierbij werden de regels inzake een evenwichtige verdeling gerespecteerd,
zodat de representatieve vertegenwoordiging in de AV gegarandeerd werd. Op basis van
het totaal ledenaantal van beide fusiepartners is deze verhouding 15 voor de VLB
(waarvan momenteel 12 ingevuld) en 5 voor de NVSF (allemaal ingevuld). In de
toekomst is het de ambitie van FROS om de representatieve vertegenwoordiging nog
verder te verfijnen. Dit is gekoppeld aan de initiatieven die genomen zullen worden op
het vlak van goed bestuur, waarop een deel van de subsidies van Sport Vlaanderen
gebaseerd zullen worden
De AV keurt deze lijst goed.
5. Verkiezing nieuwe bestuurders






Eric Kussener: 34 stemmen voor
Eddy Gastmans: 32 stemmen voor
Patrick De Mazière:30 stemmen voor
Jeffrey Ghequiere: 31 stemmen voor
Nicolas De Brabander: 32 stemmen voor

De Meester Jean-Pierre en Nico Picavet zijn de stemopnemers.
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6. Mandaten bestuurders: uittredend en herverkiesbaar





Micha Vanlessen: 34 stemmen voor
Leen Vanderheyden: 34 stemmen voor
Patrick Van Acker: 31 stemmen voor
Ianthe Quireyns: 34 stemmen voor

De Meester Jean-Pierre en Nico Picavet zijn opnieuw stemopnemers.
7. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016


Toelichting bij de balans en resultatenrekening

Martine Verheyen geeft toelichting bij de balans en resultatenrekening adhv 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.
Actiefzijde
Onder de vaste activa werden er in de loop van 2016 een aantal technologische
investeringen gedaan die essentieel waren voor de werking.
Passiefzijde
Onder de post over te dragen opbrengsten bevinden zich enerzijds de lidgelden die
betrekking hebben op het werkjaar 2017, en anderzijds de spreiding van de inkomsten
uit de sportschutterslicenties die een looptijd hebben van 2017-2020.
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 2016 betekent dit volgende resultaatsverdeling:






Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: 53.225,99 euro
Aangroei fonds Vlaams Doping Tribunaal: hiervoor werd een 2de schijf van
1.000,00 euro aangelegd. FROS is lid van het Vlaams Doping Tribunaal (ihkv
GES-Decreet), en door de aanleg van dit fonds wordt een opvangnet voorzien
voor eventuele juridische kosten in gevolge van een dopingzaak.
Overboeking naar het overgedragen resultaat: 12.306,50 euro
TOTAAL RESULTAATVERWERKING: 66.532,49 euro

De Algemene Vergadering gaat akkoord met deze resultaatsverdeling.
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Wat de resultatenrekening 2016 betreft:
61– diensten en diverse goederen



Bij de werkingskosten noteerden we bij de sportpolis een stijging omwille van het
groeiend ledenaantal. Ook de uitgaven voor bureelbenodigdheden stegen (ifv
clubwerking o.a. de werking van de sportschutters)
Daarnaast waren er een aantal niet voorziene kosten die essentieel waren voor
de werking: o.a. inschakelen van SBB om de BTW problematiek in te schatten,
en in het kader van de beleidsplanning werd een beleids-2-daagse
georganiseerd.

62– personeelskosten
Kleine stijging, omdat de indexatie van de lonen pas in juli was.
63– afschrijvingen
De afschrijvingen stijgen ifv gerealiseerde investeringen: CRM-upgrade, servers,
website, Office-migratie…
64- andere bedrijfskosten
Het volledige subsidiebudget van het Jeugdsportfonds (JSF) werd in 2016 uitgekeerd
aan de deelnemende clubs (33 clubs van de erkende sporttakken en 6 clubs van de nieterkende sporttakken ontvingen een tussenkomst 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.
Subsidies GESCO: vanaf 1/7/2016 is de overgangsregeling inzake de GESCOsubsidiëring van toepassing en op 1/1/2018 valt de volledige GESCO subsidiëring
weg. Voor FROS betekent dit een grote daling in de subsidies voor personeel.
Subsidies van de Skateboardacademy zijn weggevallen.

76- Uitzonderlijke opbrengsten
Hier valt het saldo van de DAC subsidie-afrekening van 2015 onder.
Raoul Hertleer vraagt wat de verhouding is tussen opbrengsten en uitgaven voor wat
betreft
de
sportschutterslicenties.
Martine
Verheyen
verduidelijkt
dat
het
sportschuttersteam vorig jaar 2 van zijn vaste medewerkers heeft verloren die
ondertussen werden vervangen en daar bovenop zijn er sinds februari 2 VTE’s
bijgekomen om het administratief team van de sportschuttersadministratie te
versterken, waardoor het team momenteel 6 VTE’s telt. Of de prijs van de
sportschutterslicentie momenteel de kostprijs effectief dekt, moet nog berekend worden.
Het zou kunnen dat € 40 niet voldoende is om de uitgaven gerelateerd aan deze materie
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te dekken. Anderzijds werd er momenteel nog geen prijsverhoging van de licentie
overwogen door het FROS beleid.


Verslag rekeningnazichters

René Verelst rekeningnazichter) geeft meer uitleg over het verslag van de
rekeningnazichters. Gezien de volledige boekhouding van FROS gecontroleerd wordt
door een bedrijfsrevisor hebben de rekeningnazichters geopteerd om een controle van
de banksaldi uit te voeren, omdat deze saldi het grootste gedeelte van het balanstotaal
vertegenwoordigen.
In de toekomst adviseert hij om een aantal rubrieken te specifiëren en indien mogelijk
uit te splitsen voor diverse projecten.


Verslag bedrijfsrevisor

Toelichting door bedrijfsrevisor Dhr. Vansteelant. Hij bevestigt dat de balans en
resultatenrekening goed is voorbereid en overzichtelijk en duidelijk werd gebracht op de
AV. Hij geeft een oordeel zonder voorbehoud, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij geen
opmerkingen heeft over de gepresenteerde cijfers. De balans- en resultatenrekening
wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
De Algemene Vergadering keurt het verslag van de bedrijfsrevisor goed.




Kwijting raad van bestuur
Kwijting bedrijfsrevisor
Kwijting rekeningnazichters

De Algemene Vergadering geeft met grote meerderheid décharge aan de Raad van
Bestuur, de rekeningnazichters dhr. René Verelst en dhr. Erich Demaret en aan dhr. Sven
Vansteelant (bedrijfsrevisor).


Ratio’s en trends

Ratio’s
De ratio’s inzake liquiditeit en solvabiliteit tonen aan dat FROS een gezonde
onderneming is.
De subsidie-afhankelijkheid tov toenmalig BLOSO (Sport Vlaanderen) komt op 29,02%.
De totale subsidie afhankelijkheid komt op 50,90%.
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Trends leden en lidmaatschappen





Evolutie aantal clubs: in deze grafiek zien we een stijgende lijn (bijna 900) bij de
evolutie van het aantal clubs. In 2013 noteerden we een sterke stijging door de
aansluiting van de VKBM²O-clubs.
Evolutie leeftijdsgroepen/koepel: Martial Arts, sportschutters,...
Voor een deel 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: de sportschutters staan
bovenaan de grafiek voor wat betreft lidmaatschappen (aantal clubs is niet zo
hoog maar wel veel leden per club), terwijl het aantal clubs hoog is bij de Martial
Arts en Risicovechtsporten (oa. dankzij VKBM²O) terwijl het gemiddeld aantal
leden per club daar eerder laag is.

8. Jaarrapportering
Micha Vanlessen geeft toelichting bij het werkingsverslag van 2016 adhv een powerpoint
presentatie.
* Beleidsmatige initiatieven
In 2016 heeft FROS een uitgebreid beleidsplanningstraject gevolgd onder begeleiding
van Kwadraet. Het traject bestond uit een 15-tal werkgroepen/overlegmomenten
waarbij ook de nodige stakeholders werden betrokken, en heeft geleid tot een
aangepaste missie/visie waarbij ook rekening is gehouden met de fusiepartners.
Dit item is in de vorige AV (dd 23.11.16) reeds uitvoerig aan bod gekomen.
In mei en september 2016 zijn de fusietrajecten met resp. de
Natuurvriendensportfederatie en de Vlaamse Liga voor Bedrijfssporten gestart.
Dit gebeurde door het samenstellen van werkgroepen op verschillende niveaus:
administratief, financieel, sporttechnisch, structureel,… waarbij de werking van de
betrokken partners zo goed mogelijk op mekaar werd afgestemd. Zowel Sport
Vlaanderen als de Vlaamse Sportfederatie waren betrokken bij beide trajecten, die
uiteindelijk tot 2 raamovereenkomsten hebben geleid. Uit de fusies zijn 3 VTE
overgekomen die sinds 01.01.2017 op de payroll van FROS staan. De fusies blijven een
work in progress, waarbij in 2017 gefocust zal worden op een vlotte integratie van de
leden, zowel op administratief als sportief vlak, het afstemmen van het aanbod en de
service, enz.
Verder heeft de VAV (Vlaamse Aikido Vereniging; erkend maar niet gesubsidieerd door
Sport Vlaanderen) eind 2016 beslist om als structuur met haar clubs over te stappen
naar FROS. Het ging hier echter niet om een fusie, maar om een aansluiting van de
clubs.
* Projectmatige initiatieven
Binnen de bestaande sportprojecten (Zwemmen, Martial Arts, Zaal- en Veldvoetbal,
Sportschieten, Badminton,…) werden door FROS in 2016 recreatieve ontmoetingen,
stages en wedstrijden georganiseerd, al dan niet in samenwerking met aangesloten
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sportclubs/structuren. Uiteraard was de licentiewerking voor Sportschieten en Muay
Thai/MMA daarbij een groot onderdeel van de werking van de beide projecten.
Op het vlak van evenementen was FROS organisator en/of hoofdpartner van oa. het BK
Kubb (Aalst), Xtreme Xperience (De Schorre), Gentzwemtenloopt, en de
Midzomernachtrun en HavenGentloopt (Gent Loopt), en werden avonturensportdagen
georganiseerd op vraag van sportdiensten en scholen.
Het aanbod van sportkampen werd ingevuld door de partners Sporty en Freetime, maar
niet door FROS zelf.
Het project Skateboardacademy, dat 3 jaar geleden is opgestart met steun van de
Vlaamse Overheid, werd bestendigd en uitgebreid door oa. een samenwerking met SVS.
Nieuwe sporten werden aangeboden in de vorm van initiaties (op vraag, op
evenementen,…) maar werden ook gepromoot door oa. de organisatie van een Vlaams
Kampioenschap (Sepak Takraw). In 2016 ging het vooral over Spikeball, Vuistbal, en
Sepak Takraw, waarbij er voor de laatste 2 een aanbod was in clubverband.
Het volledige werkingsverslag is beschikbaar op de website van FROS.
* Initiatieven mbt opleiding & bijscholing
Het aantal VTS-gediplomeerden (of gelijkgesteld) is in 2016 gestegen tov 2015, en
gezien het belang hiervan in het nieuwe decreet en de daaraan gekoppelde subsidies zal
er hierop in de toekomst nog meer ingezet worden. Daarom heeft FROS in 2016 oa. het
Trainers- en OpleidingsFonds (TOFF) gelanceerd, waarbij clubs die inzetten op opleiding
en goed scoren op het vlak van gediplomeerde trainers een financiële ondersteuning
kunnen ontvangen obv hun score op een vragenlijst (vergelijkbaar met
Jeugdsportfonds). 82 clubs hebben zich hiervoor geregistreerd.
Voor wat betreft haar engagement binnen de Vlaamse Trainersschool was FROS in 2016
afgevaardigd in de denkcellen Ju-Jitsu, Skateboard en Sportschieten, en werd een VTScursus Initiator Skateboard georganiseerd.
Verder werd opnieuw de jaarlijkse Bijscholingsdag (11.11) georganiseerd in Park Spoor
Noord ism collega sportfederaties, zijn er toeleidingstrajecten voor VTS-cursussen
doorgegaan voor Ju-Jitsu, Sportschieten en Skateboard, en werden de nodige
bijscholingen voorzien voor officials binnen de Zwemcel en de recreatieve zaal- en
veldvoetbalcompetities.
* Samenwerkingsverbanden
Samenwerking met actoren zowel binnen als buiten de sportsector was ook in 2016 een
belangrijke pijler van de FROS-werking. Voor wat betreft de onderwijsinstellingen
Howest, Erasmus Hogeschool Brussel, KUL manifesteerde zich dit in de begeleiding van
stagiairs (volledige stage, organisatie van Vlaamse kampioenschappen in nieuwe
sporten ihkv small business projects) en de invulling van lesmomenten met nieuwe
sporten. Verder werd er op het vlak van evenementen ook samengewerkt met
overheids- en lokale instanties zoals Sport Vlaanderen (Sportsterrendagen,
Zomersportpromotietour,…), De Schorre (Extreme Experience) en sportdiensten (BK
Kubb). Tot slot werden de bestaande partnerships met andere sportfederaties
(Bijscholingsdag, Gezond en Ethisch Sporten Commissies,…) en de Vlaamse
Wielerschool bestendigd en nieuwe partnerships aangegaan zoals met Parantee (Gsport) en SVS (Skateboardconcept).
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* Internationaal
Uit de fusie met de VLB heeft FROS eind 2016 oa. de organisatie van de Europese
Bedrijfssportspelen (21-25 juni) in Gent mee overgenomen, waarbij een 5000-tal
deelnemers van over heel Europa het tegen elkaar opnemen in meer dan 20
sporttakken. In het kader van deze organisatie heeft FROS extern advies inzake BTW
ingeroepen. SBB heeft FROS geadviseerd om de organisatie van de ECSG op te nemen
in een aparte vzw. Hierdoor zullen de kosten/opbrengsten die gelinkt zijn aan deze
spelen niet onder FROS vallen, maar onder de vzw Multisport Events.
Verder heeft een FROS-delegatie (Vrije Zwemmers) deelgenomen aan de CSIT
Zwemkampioenschappen in Den Haag (NL), en was/waren FROS-medewerkers
aanwezig op het CSIT-congres (Riga, LV), de CSIT-vorming seniorensport (Parijs, FR),
het European Youth Event (Strassbourg, FR) en het Festival des Innovations (Parijs,
FR).
* Jeugdsportfonds
In 2016 hebben 41 clubs deelgenomen aan het Jeugdsportfonds (tov 34 in 2015).
De respons was zeer positief, en vooral het persoonlijk contact (via de gedane
clubbezoeken) was zowel voor de clubs als voor FROS een grote meerwaarde. Hieruit
bleek ook dat de clubs vooral een tekort hadden aan vrijwilligers en het moeilijk was om
gediplomeerde trainers aan te trekken/op te leiden.
De clubs ontvingen eind januari 2017 hun toelage en persoonlijke feedback, en gaven
aan dat ze met de ontvangen subsidies vnl. zouden investeren in sportmateriaal,
accommodatie en trainers voor hun jeugd.
Voor 2017 zijn er 65 clubs ingeschreven voor het Jeugdsportfonds, maw een stijging van
maar liefst 37% die ook gedeeltelijk te danken is aan de clubs van de fusiepartners.
9. Varia
De voorzitter geeft aan dat er belangrijke beleidsmatige beslissingen werden genomen
door de RVB van FROS Multisport Vlaanderen (hiervoor bijgestaan door SBB) naar
aanleiding van de organisatie van de ECSG (European Company Sport Games) die
geresulteerd hebben in de oprichting van een “nieuwe” vzw namelijk Multisport Events
De vzw Multisport Events is gemengd BTW plichtig is en zal de ECSG organiseren. Deze
vzw is in feite een omvorming van de vzw Kubbspel wiens maatschappelijk doel werd
verruimd naar andere evenementen buiten Kubb. Er is een overeenkomst tussen FROS
Multisport Vlaanderen en Multisport Events waardoor FROS personeel kan worden
ingezet op de initiatieven van Multisport Events. Dit impliceert ook dat er een bedrag
van €1.000.000 uit de door de AV goedgekeurde begroting van FROS Multisport
Vlaanderen is onttrokken aangezien dat bedrag betrekking had op de ECSG.
Raoul hertleer vraagt meer duiding over de cursus sportschutters initiator. Hij zegt dat
het niveau van deze cursus voor de meeste recreatieve sportschutters niet meer
haalbaar is. Eddy antwoordt hierop dat het algemeen gedeelte voor alle VTS-cursussen
hetzelfde is, en dat wijzigingen hieraan niet voor de eerste jaren zullen zijn
Henry Claes vraagt meer duiding ivm het fonds voor het Vlaams Doping Tribunaal met
name waarom een recreatieve multisportfederatie hiervoor een fonds moet aanleggen.
Ofschoon de WADA-code hoofdzakelijk van toepassing is op elitesporters, vallen ook de
begeleiders van zowel elite als recreatieve sporters hieronder. Daarom werd besloten
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om dit fonds op te richten en zo ev. opstartkosten van een dossier te kunnen
financieren.
René Verelst merkt op dat het ook mogelijk is om hiervoor een verzekering af te sluiten.
Daarop antwoordt Martine dat onze verzekeraar die niet in zijn portefeuille heeft gezien
dit een dure zaak is, en daarenboven werd ons door Koen Umans (expert in
dopingmaterie) geadviseerd om een fonds aan te leggen. Uiteraard kan er nog steeds
een voorstel aan een verzekeraar worden gevraagd.
10.Slotwoord
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor
een drankje.

Voorzitter
Geert Gysel

Algemene Vergadering, 25/4/2017

Pagina 9/9

