Verslag Bestuursorgaan Fros Multisport Vlaanderen
Donderdag 23.09.2021 – Gent
Aanwezig
Geert Gysel, Hugo Cassimon, Hubert Mattens, Patrick Van Acker, Louis Vets, Gunther Herregodts,
Jeffrey Ghequière, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye en Jurgen Dewulf

Verontschuldigd
Eric Kussener en Patrick De Mazière

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
➔ Verslag wordt goedgekeurd

2. Personeel
3. Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen 2020
•
•

Saldo 2020 basiswerking: €741.935,32
Saldo (afrekening juli ’21): €38.939,27
o Waarvan €13.056,87 voorzien in 2020
o Het saldo €25.882,40
➔ Resultaat 2021 (extra inkomst)

4. Goedkeuring jaarlijks actieplan 2022, bijsturing beleidsplan
Micha overloopt het jaarlijks actieplan en geeft een opsomming van de wijzigingen en of bijsturingen
tov het initiële beleidsplan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annulatie internationaal (FR) badmintontornooi
Wegingskader aanbod sportclubs en bedrijven => verschoven naar 2023
Doorstart Fros-academy in 2022
Implementatie Fros-coach per regio/provincie voor clubs en bedrijven in 2022
Platform multisportclubs (fonds, portaal, commissie, onderzoek, label) in 2022
Multisportfonds voor clubs met breed sportaanbod voor 2-8-jarigen in 2022
Participatie klankbordgroep Urban Sports in 2022
Shortlist potentiële nieuwe huisvesting begin 2022
Verdere implementatie cloud-CRM en PowerBI
Stopzetting licentieverwerking VKBM²O
Stopzetting E+project TESICS wegens niet weerhouden
Beleidsfocussen: 2022
o Jeugdsport: jeugdsportfonds (JSF)
o Laagdrempelig sporten:
▪ Women in Ultimate
▪ Funbox (skateboard)
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•

Mate-app:
o Eind September: oplevering eindrapport (Sport en bewegen in publieke ruimte)
o Rol van Fros als projectpartner = disseminatie MAAR app is onvoldoende
gebruiksklaar/getest in clubs
o Verderzetting MATE ?
=> nood aan degelijk businessplan voor verduurzaming
=> nood aan testperiode binnen sportclubs (Sporty)
o Opties:
- sponsoring private en/of publieke partner => cfr. voortraject
- projectsubsidies => voorlopig te laat
- Fros (tijdelijk) als trekker => eigen input (mogelijk i.s.m. Sporta)
• De leden van het bestuur zijn het eens over de potentiële waarde van zo’n app. Er is al zeer
veel tijd en expertise in geïnvesteerd. Indien zo’n app gebruiksklaar is en op de markt kan
worden gelanceerd kan hier een verdienmodel aan gekoppeld worden. Dit vereist echter een
input van tijd en middelen die door de bestuurders als te hoog wordt ingeschat. Bovendien
beweeg je daar in een wereld waar heel wat kapers op de kust liggen. De app kan enkel
functioneren als daar een zeer goed bedacht plan naar onderhoud en dergelijke aan wordt
gekoppeld. Door het ontbreken van zowel een uitgebreid marktonderzoek die de nood
duidelijk in kaart brengt, als - in deze fase - ook een solide businessplan dat de duurzaamheid
van de app kan waarborgen, beslist het BO om niet in te gaan op de vraag om de verdere tryout fase via Fros te doen.

➔ Door het ontbreken van een degelijk businessplan/marketingplan beslist de BO om dit traject
stop te zetten.
➔ Het Bestuursorgaan keurt het jaarlijks actieplan 2022 goed.

5. Begrotingscontrole
Inkomsten
• Lidgelden: momenteel 88% tov begroting (juli 80%)
• Extra
o Saldo subsidies Sport Vlaanderen ’20: €25.882.40
o Afrekening DAC-subsidies ’20: €19.188,37
o JSF-Coronafonds: €142.159,98
▪ Extra steun ten behoeve JSF clubs (nuloperatie)
Uitgaven
• Minder kosten (huur kantoor -25%/vergaderlokalen/sportaccommodatie, verplaatsingen,
verzendingskosten, vrijwilligers/monitoren, korting sportpolis -10%: sommigen vallen nog lager
uit dan in ‘20
• Minder personeelskosten (1 VTE out/in, 3 VTE langdurig ziek)
• Aanwending eigen fondsen (BO 2020): Rebranding, Sport Insights
• Opstart migratie volledige ledenadministratie naar de cloud (Prodware)
➔ Vraag BO: volledige opname van deze kost ipv afschrijving? Het Bestuursorgaan is akkoord
op voorwaarde dat de wetgeving dit toelaat en er financiële ruimte is.
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6. Goed bestuur
In het vorig bestuursorgaan werd de oprichting van een experten comité reeds goedgekeurd. Op
basis daarvan ging het management op zoek naar experten uit de academische en bedrijfswereld,
en het werkveld
•
•
•

Volgende personen hebben reeds toegezegd: Mathieu Lenoir (Ugent), Roger Fuchs (Little Ball
Village), Steffi Swennen (Sporty), Kristine Demartelaer (VUB), Charlotte Van Tuyckom (Howest)
Opzet: 3-4 jaarlijks overleg over diverse thema’s => inspelen op uitdagingen, trends
Het eerste overleg zal plaatsvinden in november: thema: multisport

7. Multisportfonds
•
•

•
•

Doelstelling - extra stimuli voor clubs die inzetten op multisport voor 3-18-jarigen (cfr. missie &
visie Fros)
Waarom leeftijdscategorie 3-18j? -Uit een studie van U Gent blijkt dat er een hiaat is in het
aanbod voor deze groep (vooral vanaf 8j). Er is een grote drop-out van jongeren omdat het
aanbod niet is afgestemd op hun behoefte.
Tool - (Gelijkaardig als andere fondsen (JSF, TOFF, BSF). Kwaliteitsindicatoren worden
afgestemd met experten comité
Timing – 1 april 2022
➔ Het Bestuursorgaan geeft zijn goedkeuring over de oprichting van dit fonds en het daaraan
gekoppeld bedrag van € 25.000

8. Corona noodfonds
Tool voor grote clubs met personeel
Er werd een tool uitgewerkt voor de verdeling van een gedeelte van de middelen van het coronanoodfonds van de Vlaamse Regering. Deze tool is gericht op grote clubs met meer dan 250 leden en
personeel. en werkt volgens eenzelfde principe als het JSF en TOFF. Er worden 3 vragen gesteld op
basis waarvan de middelen zullen verdeeld worden: grootte van het absolute nettoverlies, het aantal
VTE’s in dienst en het # personeelsleden dat men heeft moeten ontslaan. Hiervoor zullen de
betreffende clubs ook stavingsdocumenten moeten aanleveren.


N.a.v. de vraag van een club of een éénmanszaak ook in aanmerking kan komen voor dit deel
van het noodfonds, beslist het BO dat dit effectief kan zolang kan aangetoond worden dat er
min. 1 VTE aan gekoppeld is (min. 36u/week).

Tool voor clubs met events
Het was de bedoeling om ook nog een tweede tool uit te werken voor clubs met events die niet
konden doorgaan maar dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat uit een beperkte enquête blijkt dat hier
geen clubs aan zullen participeren.
➔ Het bestuursorgaan geeft zijn goedkeuring over het Corona noodfonds voor grote clubs.
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9. TOFF
Micha overloopt de resultaten en toegekende bedragen van het TOFF voor de editie 2020-2021. Er
waren 100 inschrijvingen waarvan uiteindelijk 69 clubs een dossiers hebben ingediend (+12 t.o.v.
vorige editie)
•

•

Top 5:
1. Sporty Sportief (zwemmen)
2. Bergstijgers Kempen (klim- en bergsport)
3. Vrije Zwemmers Ronse (zwemmen)
4. 3TK Traitlon Team Knokke-Heist (zwemmen)
5. Vrije Zwemmers Gent (zwemmen)
Bedrag 2021-2022: €25.000
➔ Het Bestuur geeft zijn goedkeuring over de verdeling van de middelen van TOFF.

10. Evalutie decreet 2023: stavaza
•
•
•
•
•

Einde juni: visienota Vlaamse Regering & diverse werven goedgekeurd
27.08: infomoment VSF voor directeurs federaties
=> feedback bezorgd aan Sport Vlaanderen
Regelmatige terugkoppeling Kabinet en DB VSF
Timing voor de start van het nieuwe decreet: 01.01.2023

•
•

⭐ Highlights
Focus MSF op andere sporttakken, anders georganiseerde sporters, niet gebonden sporters en
hiaten USF
Subsidiëring MSF o.b.v. kwaliteitsindicatoren die via beleidsplan en begroting worden omgezet in
KPI’s

•

11. IT
Micha geeft een stavaza van het traject met Prodware (migratie crm in de cloud) en Sports Insights
(PowerBi). Voor beide trajecten zijn er voorbereidende design-/analysesessies doorgegaan/gepland
en is vooral Sport Insights volop bezig met de opzet van de IT-omgeving en datawarehouse.
Prodware
• Designsessies op 6, 13 en 14 oktober
•
uitwerken CRM-omgeving o.b.v. verschillende domeinen
• = leidraad voor migratie naar de Cloud
• Bedrag 2021: €45.000
Sports Insights
• Analysesessies op 16 en 19/08
•
overlopen gewenste rapportering per domein
•
datacleaning in CRM – opvolging via Trello & Teams (11/12)
• Opzet datastore door Nico
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12. Huisvesting
•
•
•
•

•
•

Diverse sportfederaties zijn geïnteresseerd (10 tal) voor nieuw “Huis van de sport” in Antwerpen
Behoeftes in kaart gebracht via enquête vanuit VSF (projectmedewerker shared services Jérémie
Deroo)
Diverse locaties al onderzocht met gemeenschappelijk minpunt: gebrek aan opslagruimte
Mogelijks 1 interessant gegeven: project op campus 3 Eiken
Twee opties:
1) huur op lange termijn: prijsindicatie is vrij hoog
2) aankoop: hiervoor is finaal nog de goedkeuring nodig van de universiteit
van Antwerpen maar deze zijn het project wel genegen.
Momenteel: LIFE is projectontwikkelaar en zal (kosteloos) een projectvoorstel doen adhv de door
VSF ter beschikking gestelde info
Mogelijks ook interesse vanuit Stad Antwerpen, Sport Vlaanderen alsook de Overheid om te
stimuleren
➔ Het bestuursorgaan van Fros geeft een ‘go’ om al deze pistes verder te onderzoeken. Ook
aankoop is een optie voor Fros.

13. Varia
•
•

•

•

Jurgen doet de aankondiging van de Bobbejaanlandtrail op zondag 3 oktober: alle bestuurders
zijn welkom
Hugo: Hugo heeft een bezwaar bij de wijziging in het reglement van het bedrijfssportfonds.
Volgens Hugo mag men de reglementen niet wijzigen tijdens het spel. Fros is de mening
toegedaan dat de wijziging gebeurde voor er kon worden ingetekend. Bijkomende feedback van
Sally en Silke hierover zijn gewenst.. Hugo zal zijn opmerkingen per mail aan hen bezorgen.
Louis meldt dat er op zaterdag 16/10 de medaille uitreiking van de kampioenschappen
sportschieten plaatsvindt. Er zullen minder aanwezigen zijn aangezien er ook minder wedstrijden
zijn doorgegaan.
Hubert meldt dat er vanaf 26/9 opnieuw zwemwedstrijden zullen doorgaan in Gent. Dit is de
eerste maal na Corona en iedereen verheugt zich daarop.

Volgende vergadering: donderdag 25 november 2021

Verslag Bestuursorgaan Fros Multisport Vlaanderen 23 september 2021

