
Algemene Vergadering, 26/11/2015  Pagina 1/5 

 

 

 

 

Verslag van de Algemene Vergadering van 

 FROS Amateursportfederatie vzw 

Huis van de Sport te Antwerpen 

donderdag 26 november om 19u00 
 

 

Verontschuldigden: Cauberg Raf (Voetjebal), Leyssen Eddy (MLSV) en Swennen Steffi 

(Sporty Sportief/Sporty Creactief vzw).  

 

 

Aanwezigen: Bisschop Marina (WJJF), Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb),  

Quireyns Ianthe (rvb), Rodder Jos (KAVB Kempen), Van Herbruggen Eddy (rvb), 

Verbeke Bruno (ZIBR), Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine en 

Vanderoye Chris (FROS Amateursportfederatie vzw). 

11 niet-stemgerechtigde aanwezigen 

 

 

Aanwezige effectieve leden: Couwels Marina (VASCO), De Blieck Carlos (Zwembad 

Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Gysel 

Geert (Gentloopt vzw),  Hertleer Raoul (Knuroo Gent), Mekers Ingrid (Bodyforming 

Nieuwerkerken), Merckx Iréna (VZT), Schockaert Dirk (FREE-TIME vzw), Timmermans 

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

(KAVB Kempen), Vanhees Dennis (WJJF) en Verelst René (F.K.P.A. vzw). 

14 aanwezige effectieve leden 

 

 

Volmachtgevende effectieve leden: Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Meulemans Dirk 

(Sporty Ski en Snowboard), Pondrix Fernand (Target 121), Vermeulen Antoine (Aikikan 

Associatie) en Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense). 

 

5 volmachtgevende effectieve leden 

 

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 30 
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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 voor een gewone meerderheid 

gerespecteerd zijn.  

 

 

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering 

 

De voorzitter staat even stil bij het slotwoord van vorig verslag. Vorige week vrijdag 

werd het huldigingsfeest van Pierre Janssens gevierd. Het was een hartverwarmende en 

verdiende huldiging, die door Pierre Janssens en zijn echtgenoot Iris zeer gewaardeerd 

werd. Zijn dank ging uitdrukkelijk naar alle beheerders, alle FROS-medewerkers alsook 

alle aanwezigen die deze viering tot een geslaagd eind hebben geleid. Tijdens deze 

avond is Pierre Janssens akkoord gegaan met de functie als ere-voorzitter. Bovendien zal 

Pierre Janssens de functie van rekeningnazichter van het CSIT verder blijven uitoefenen. 

 

De samenwerkingsovereenkomst met Parantee is een effectief feit sinds 1 september 

2015. 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.  

 

 

4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden 

 

Ludo Van Nueten meldt met trots dat er een kleine aanpassing is wat de clubnaam AVB 

KEMPEN betreft, die sinds dit jaar de Koninklijke Titel heeft gekregen. Hierdoor is de 

nieuwe naam KAVB KEMPEN. 

 

Beide lijsten worden door de AV goedgekeurd. 

 

 

5. Begroting 2016 

 

Martine Verheyen overloopt de grote wijzigingen:  

 

KOSTEN 

61 – Diensten en diverse goederen 

 Verhoging van de te betalen verzekeringspremie aan ARENA, hier tegenover 

staan ook meer lidgelden (omwille van een stijging van de leden voor o.a. de 

sportschutters en VKBM2O). 

 Het extra budget voor innovatieve sporten dat werd toegekend voor 2014 en 

2015 valt weg in 2016. Hierdoor valt eveneens een deel van de kosten in het 

kader van de Skateboardacademy weg. 
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62 –  Bezoldigingen , stijging van de brutolonen (obv van de gegevens van Sociare zal 

er in 2016 een index vallen). 

 

63 – Afschrijvingen: status quo - aantal investeringen zijn afgeschreven, maar hier 

tegenover staan nieuwe geplande investeringen. 

 

64 –  Andere kosten: hier vallen de subsidies die we gaan uitkeren in het kader van het 

JSF onder. Voor 2016 voorzien we een verhoging van 10% van de uit te keren subsidies. 

 

OPBRENGSTEN 

73 – Lidgelden en SSL: verhoging, momenteel al positiever dan voorzien in begroting 

van 2015. 

  

73 – Subsidies BLOSO: minder omwille van  de prognoses van de BLOSO-berekeningen 

voor 2016.  

 

73 – Subsidies GESCO: vanaf 2018 valt deze subsidiëring volledig weg.  

 

Dit resulteert in een verlies van €21.999,43.  

 

De AV keurt deze begroting goed. 

 

 

6. Jaaractieplan 2016 

 

Micha Vanlessen licht toe adhv de powerpoint: 

 Focus op kwaliteit: verhoging aantal VTS-gediplomeerden, optimalisatie 

clubbegeleiding 

 Focus op Good Governance: uitwerken en toepassen van HR-beleid - gebruik van 

taakomschrijvingen, competentieprofielen – duidelijk afbakening van structuren 

en bevoegdheden – hanteren van financiële controlemechanismen 

 Focus op innovatie: platform voor nieuwe (minder gekende) sporten – 

begeleidingstraject opstart clubwerking nieuwe sporten– innovatieve initiatieven 

binnen traditionele sporten 

 Focus op laagdrempelige sporten: aanbod voor de individuele sporter creëren – 

begeleidingsprogramma’s op maat (lopen, fietsen, zwemmen, seniorensport…) 

ter beschikking stellen 

 Focus op samenwerking: beleidsmatig, promotioneel, projectspecifiek, 

academisch, internationaal 

 

 

7. Jeugdsportfonds 2015 

 

Dit is een nieuw fonds dat sinds dit jaar is opgestart. Het budget voor de clubs die 

erkende sporttakken aanbieden is ( totaalbedrag €33.000), en voor de overige clubs is 

er een budget van 3.000 euro voorzien.  34 clubs (28 met erkende sporttakken, 6 met 

niet erkende sporttakken) hebben ingetekend op het jeugdsportfonds (zie ook 

overzichtslijst). 

8. Varia 
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Het nieuwe Decreet op sportfederaties is gestemd op 13/11/2015, en wordt verder 

toegelicht door Martine Verheyen. 

 

Doelstellingen/uitgangspunten: 

 Administratieve vereenvoudiging: ‘light’ decreet 

 Good governance 

 Gelijkschakeling van de leden USF en MSF 

 

Definitie MSF (voorheen RSF): 

“Een multisportfederatie is een Vlaamse sportfederatie die een kwaliteitsvol en 

maatschappelijk toegankelijk sportaanbod heeft in tenminste 5 sporttakken. Ze 

waarborgt ook de promotie van deze sporttakken. De multisportfederatie organiseert 

voor haar leden recreatieve sportbeoefening of recreatieve competities.”  

 

Subsidiemechanisme obv sokkel en korf: 

 Sokkel: toekenning basissubsidie obv aantal aangesloten leden 

 Korf: 

 Draagvlak sportfederatie 

#AANTAL AANGESLOTEN LEDEN (FROS: 35.000) 

#AANTAL VTE personeel (FROS: 6 VTE’s) 

 Kwaliteit van het sportaanbod  

# VTS trainers in sportclubs 

# officiële scheidsrechters 

# opgeleide trainers binnen VTS 

 Deugdelijk bestuur  

Parameters nog te bepalen zoals HRM beleid, financieel beleid, IKZ 

 

Gevolgen voor FROS: 

 Van 6 VTE’s personeelssubsidies naar een gewaarborgde personeelssubsidie voor 

slechts 1 personeelslid (Master/licenciaat LO). 

 Geen andere personeelssubsidies meer gewaarborgd (momenteel nog totale 

onduidelijkheid wat dit financieel voor FROS betekent). 

 Decreet gaat in op 1/1/2017, er is een overgangsregeling over 4 jaar voorzien, 

waarbij het trapsgewijs zal geïmplementeerd worden. Vanaf 1/1/2020 zitten we 

volledig op de subsidieregeling van  het nieuwe decreet. 

 

Bijkomend: GESCO regularisatie 

Wegvallen personeelssubsidies voor 3 VTE’s (schatting verlies +- 150.000 euro) eind 

2017! 

 

Uitdagingen voor FROS! 

 Personeelsbeleid: 

 Sterke organisatie verder uitbouwen 

 Organogram 

 Functieprofielen en barema’s 

 

 Clubbeleid: 

 Aanbod verder kwalitatief uitbouwen 

 Ledenaantal verhogen 
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 Focus op innovatie en laagdrempelig sportaanbod, initiatieven niet alleen voor 

jeugd maar voor alle leeftijden 

 

 

Lidgeldverhoging per 1/9/2017 is vrij reëel (voor de kalenderclubs vanaf 1/1/2018): 

 Gedifferentieerd?  

Ifv kwalitatieve parameters (VTS,…), categorie, schadestatistiek,… 

 Verantwoord?  

 Laatste aanpassing dateert van 1.9.2013 

 Sindsdien participeert FROS aan nieuwe projecten: JSF, skateboardacademy 

 Meer administratieve workload door stijging ledenaantal  ( o.a. bij de 

sportschutters en innovatieve projecten en aansluiting VKBM²O 

 Belofte:  

 Tijdige communicatie naar alle clubs en leden 

 Billijkheid 

 

 

Opmerkingen van de leden van de AV: 

Etienne Walter (Voorzitter duikclub Dolphin Buddy’s) zegt dat hij een 70-tal leden, maar 

geen VTS-gekwalificeerde lesgevers heeft aangezien de Overheid slechts één erkende 

duikfederatie erkent. Momenteel valt deze club vaak buiten de boot inzake subsidies, 

hoewel ze wel over gekwalificeerde lesgevers beschikken. Etienne Walter vraagt aan 

FROS om rekening te houden met de situatie van zijn club wanneer de lidgeldverhoging 

wordt toegepast. 

 

Raoul Hertleer merkt op dat hij FROS de voorbije vrijdagnamiddag, en maandag niet 

kon bereiken. Martine verduidelijkt dat dit te maken heeft met het huldigingssfeest van 

Pierre Janssens dat vorige week vrijdag plaats vond en de beleidsdag van FROS die op 

maandag in de Schorre in Boom plaats vond. Hierdoor was het secretariaat uitzonderlijk 

op deze dagen niet bereikbaar. 

 

 

9. Slotwoord 

 

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

een drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter 

Geert Gysel 


