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Verslag vergadering BO Fros Multisport Vlaanderen – 30/06/2022 

Aanwezig: Geert Gysel, Martine Verheyen, Hubert Mattens, Gunther Herregodts, Eric Kussener, Louis 

Vets, Chris Vanderoye, Jurgen Dewulf. 

Verontschuldigd: Hugo Cassimon, Jeffrey Ghequière, Patrick Van Acker, Patrick De Mazière, Micha Van 

Lessen. 

1. Verslag vorige vergadering (B) 

Geen opmerkingen, het vorig verslag wordt goedgekeurd. 

2. Personeel (I,B) 

Dit punt werd besproken maar wordt om GDPR reden niet op het verslag van het 

Bestuursorgaan op de website geplaatst. 

3. IT Stavaza Prodware / PowerBI (I) 

a. Prodware: voorlopig on hold gezet omdat ze niet kunnen garanderen dat onze fondsen 

(Jeugdsportfonds, Bedrijfssportfonds,…) en andere toepassingen (clubportaal, 
registratie schietbeurten) gekoppeld worden aan de CRM. Ook bij de verdere 

uitwerking van de analyse van de CRM stellen we ons momenteel vragen. Het lijkt er 

meer en meer op dat de analyse opnieuw moet gevoerd worden. Het dossier wordt 

strak opgevolgd, 01/07 is terug een overlegmoment ingepland. 

i. Mogelijkheid ontkoppelen externe applicaties van CRM-migratie 

ii. Lastenboek voor externe applicaties (bv. fondsen) opstellen 

b. Power BI: loopt goed, volgens plan en binnen budget 

i. Validatie dashboards federatie (leden, clubs, trainers,...) en 

ongevallenstatistieken => 2-wekelijks feedbackmoment 

ii. Nuancering per dashboard d.m.v. leeswijzer is noodzakelijk 

iii. Start opmaak dashboard sportschieten 

4. Tendens kosten en inkomsten (I,C) 

a. Inkomsten 

i. Lidgelden €666.000 = 85% t.o.v. begroting, rekening houdend met facturaties 

die volgen (prognose 93% t.o.v. begroting)  

ii. Alle voorschotten subsidies ontvangen, behalve DAC (volgt eerstdaags) 

iii. Totale inkomsten: 78% t.o.v. begroting 

 

b. Kosten 

 

Meer personeelskosten Minder personeelskosten 

 Marc Piessens (uit dienst) 

Kim Van den Bulck (vervanging Griet) Griet Bosman (mutualiteit vanaf maart) 

Loonsverhoging Sarina en Bente  

Extra medewerker multisport  

Tijdelijke vervanging adm. Sally Van Goethem (mutualiteit vanaf juli) 

4 indexen in 2022  

  

Totale kosten: 42% t.o.v. begroting  
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c. Liquide middelen R/C: €2.500K 

d. Fonds sociaal passief: €600K 

e. Lidgelden (omzet per maand) 2021-2022 
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5. Locatie: Stavaza Coveliersgebouw en ondernomen acties (I) 

a. Vanaf september 2022 zou het Coveliersgebouw te koop geplaatst worden via Biddit. 

Dan pas kan er effectief over een mogelijke verkoop gesproken worden. Als het 

gebouw effectief verkocht zou worden, én de nieuwe eigenaar de contracten opzegt, 

hebben we nog 1 jaar opzeg (volgens huurcontract). 

b. Ondertussen enkele panden bezocht, samen met Sporta. Goed om een zicht te hebben 

op de markt en de mogelijkheden (budgettair).  

c. Gesprek gehad met iemand van Cushman & Wakefield: verkennend gesprek met 

enkele algemene adviezen en tips & tricks rond onze toekomstplannen. 

d. Momenteel zitten we nog steeds in een héél gunstige (financiële) situatie. Dit gaan we 

dan ook zo lang mogelijk aanhouden. 

 

6. Multisport 

a. Stavaza decreet en uitvoeringsbesluiten (I): toelichting door middel van volgende slide: 

 

i. ongebonden sporter : niet gesubsidieerd 

ii. anders georganiseerde sporter: hiervoor kan Fros extra gesubsidieerd 

worden 

iii. Overlegvergaderingen gepland met Skatesportfederatie en VSK i.v.m. 

mogelijke samenwerking 

b. Evaluatie netwerkevent (I): groot succes, heel veel positieve reacties. De 

aftermovie/webinar is zo goed als klaar en wordt ter beschikking gesteld via onze 

website. 

c. Bijsturing Jaaractieplan in functie van decreet (I,C,B) 

i. Er zullen al een aantal nieuwe initiatieven toegevoegd worden aan het 

jaaractieplan die als een soort van proefexamen zullen ingediend worden. De 

jury die in de toekomst oordeelt over de kwaliteit van de ingediende 

initiatieven (aan de hand van de kwaliteitsinidicatoren) zal namelijk al zijn 

samengesteld en zal reeds feedback (kunnen) geven over de ingediende 

initiatieven zonder dat dit een invloed heeft op de subsidies. 

 

  



 

 

 
 

Verslag BO 30/06/2022 

 

7. Goed bestuur: zelfevaluatie: plan van aanpak (I,B) 

Het voorstel is om een externe organisatie hiervoor in te schakelen om ons hier in bij te staan. We 

hebben hiervoor een aantal offertes aangevraagd. Martine en Geert hebben in onderling overleg 

Koen Vermeulen (Vrijwilligerswerk werkt) als de meest geschikte persoon bevonden. 

Het BO gaat akkoord om de zelfevaluatie extern te laten begeleiden. 

a. Afspraak eerstvolgende BO 22/09 => zelfevaluatie BO in Gent 

b. Donderdag 27/10: volgend BO Mechelen 

 

8. Varia 

a. Jurgen laat noteren dat er de volgende vergadering van het BO een Mandaat wordt 

gegeven aan Thibault en Marina voor het ondertekenen van dossiers. Als het 

doorgeven van taken en verantwoordelijkheden binnen het team vlot verloopt zou het 

BO van september of oktober hier een geschikt moment voor zijn. In de praktijk bekijkt 

het team wanneer dit effectief uitgevoerd kan worden (niet noodzakelijk voor alle 

dossiers). 

b. Een welgemeende proficiat aan Gunther en het organiserend team van de Fros Demo-

dag in “Alternatieve/Dynamische disciplines” op zondag 19 juni in Sint-Katelijne-

Waver. De demo-dag was een enorm succes met een talrijke opkomst. 


