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Algemeen Vergadering Sporta-groep (online meeting) 
1 december 2020 
 
 

 Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Lut Wille, Koen Algoed, Laurent Brabant, Raf Nys, Toon 
Claes, Tom Claes, Francky Bettens, Luc Van Ryckeghem, Paul Roevens, Frank Schoofs, 
Yves Herssens, Nicole Bossaerts, Herman Lambrechts, Jan Korthout, Thomas Caers, 
Tom Ryken, Guy Petit, Bart Vanreusel, Stef Maes, Kris Haesaert, Frieda Neirynck, Peter 
Claeys, Jan De Weyngaert. 

 Aanwezig namens de directe: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen. 
 Verontschuldigd met volmacht: Simon Van Hoofstat, Jef Meeuwissen, Rumold 

Lambrechts, Ward Kinjet, Ivo Peeters, Ronny Pollet, Jeroen De Cuyper, Frank Schoofs, 
Dirk Mertens, Danny Naeyaert. 

 
1. Welkom 

-Voorzitter heet iedereen welkom.   
 

2. Quorum 
-Is bereikt. 
 

3. Goedkeuring vorig verslag 
-wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

4. Leden 
-Ontslagnemend: Ivo Peeters, Jef Meeuwissen, Peter De Winter, Simon van Hoofstat, 
Niki Heylen.   
-Nieuw aanvaard lid: Chadzij Murad Istapayev. 
-Herman De Mulder meldt in een schrijven zijn ‘afscheid’ van Sporta. Bij monde van de 
voorzitter en Toon Claes dankt Sporta onze proost voor zijn dienstbaarheid. Zodra 
corona het toelaat, wordt -aansluitend op de eerstvolgende AV in Tongerlo- een 
waardige afscheidsreceptie georganiseerd. 

 
5. Personeel 

 Jo geeft tekst en uitleg bij het ontslag van de financieel directeur. 
 

6. Corona update 
 
a. Mon Ventoux 

-Editie 2020 werd omwille van corona gecanceld. 
-Op vraag van sponsors Ethias, CM en Nationale Loterij werden er 5 
voorbereidingsritten en 5 wandelingen vooralsnog ingepland. Hun beloofde 
financiële steun blijft gehandhaafd.   
-Bioracer zal de afgesproken 5000 € niet betalen omwille van de annulering. 
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-Nagenoeg 1000 deelnemers van de editie ’20 hevelen hun inschrijving over naar 
editie ’21. Deze inkomsten zijn ook in de begroting ‘21 ingecalculeerd.  

 
b. Sporta Spot 

-Door de verplichte sluiting en de vele annuleringen werden 19.479 
overnachtingen (Kempen) en 4.032 (Maasland) minder geboekt. Voor bijkomend 
omzetverlies zorgden de annulering van dagcontracten, de toegestane korting op 
de huur van de cafetaria en de geringe verkoop van snoep en dranken. 
 

c. Sporta-kampen 
-In een ministerieel besluit werd de organisatie van jeugd- en sportkampen aan 

banden gelegd door 
strenge maatregelen. Mede door de extra-maatregelen die specifiek voor de 
provincie Antwerpen werden uitgevaardigd, waren er deze zomer uiteindelijk zo’n 
1.600 deelnemers minder dan verwacht. 

-Alle kampen in de paasvakantie en -nagenoeg- het hele buitenlands aanbod 
werden volledig geannuleerd, evenals de monitorencursussen. 

-Tijdens de herfst- en kerstvakantie worden enkel evenementen voor -12-jarigen 
toegestaan. 

 
d. Sporta-federatie 

-Clubondersteuning verliep met ‘horten en stoten’ wegens continu wijzigende 
richtlijnen. 

-Het gros van de Sporta-runs werd noodgedwongen geschrapt. 
-Recreatieve competities en tornooien volleybal, tafeltennis, gymnastiek, 
badminton werden aanvankelijk onder strikte voorwaarden heropgestart, maar 
daarna weer stopgezet.  
-De sessies van de Bewegingsschool werden in aangepaste versie georganiseerd.  
-Voor de projecten ‘Multi SkillZ’ en ‘Sporta voor Iedereen’ werden digitale 

alternatieven uitgewerkt. 
-Het ‘Sportlight’-project ondervond hinder.   
-Het ‘Zeker Sporten’-platform werd verder op punt gezet. 
-De corona-impact op het aantal aangesloten clubs en leden wordt pas tegen eind 
december duidelijk. 
-Steeds meer clubs vragen financiële compensatie. Via het Noodfonds Sport zal 
Sporta -volgens een welbepaalde verdeelsleutel- kortingen verlenen, zodra 
Sport.Vlaanderen hierover uitsluitsel geeft. 

 
7. Boordtabellen en begrotingscontrole 2020 

 
-Zie bijlage.  
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-De jongste cijfertabellen wijzen op een positieve evolutie dank zij een ‘beperkt’ 
omzetverlies door extra besparingen (TW), overheidssteun en geste van Ethias. (zie 
bijlage) 

 
8. Krachtlijnen en begroting 2021 

 
-Zie bijlage. 

-Krachtlijnen:  
-Zijn een samenvatting van de strategische doelstellingen zoals die geformuleerd 
zijn in de diverse beleidsplannen. Zij worden unaniem goedgekeurd. 

-Begroting: (zonder Corona-invloed, met de cijfers 2019 als referentie).  
-Alle kernwerkingen halen een betere score. Ook Sporta Spots, mede door de 
structurele subsidies (via huurovereenkomst) van de gemeente Westerlo.  
-Begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

9. Actualiteit 
 
a. Sporta Spots 

-Overeenkomst met gemeente Westerlo wordt eerstdaags gefinaliseerd.  
-Padelinfrastructuur is nagenoeg klaar en wordt eind december operationeel. 
-Businessplan, waarin de strategie voor de periode 21-25 is uitgetekend, staat op 
punt en streeft op termijn naar een evenwichtige financiële balans. Vergadering 
keurt het plan goed. 
-Pegie Allaerts is ondertussen aangeworven als nieuwe ‘facility-manager’. 
 

-Sporta-federatie 
 -De nodige voorbereidingen voor een nieuw decreet zijn in de maak. In dit 

aanmaakproces zit Sporta mee aan de knoppen. Een consensus is in de maak  
over de specifieke taakverdeling tussen Multi- en Unisportfederates.   

 -Het nieuwe beleidsplan ’21-’24 werd tijdig ingediend vóór de deadline van 31 
augustus jl. 

 -Een nieuwe promocampagne om de Sporta-federatie creatief in beeld te brengen 
wordt gelanceerd. 
-De noodzakelijke aanpassingen aan het intern reglement (aanvulling met 
hoofdstuk over tuchtbehandeling grensoverschrijdend gedrag) worden 
goedgekeurd. 
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-Sporta-kampen 

-Verblijfkampen, gepland tijdens de kerstperiode, worden omwille van 
coronamaatregelen geannuleerd. Dagkampen worden georganiseerd in Tongerlo, 
Edegem, Schelle en Pelt. 
-De nieuwe website met het kampenaanbod ’21 is gelanceerd. Inschrijvingen 
starten op 1/12. 
-Om de connectie met de monitoren te bewaren, wordt in december een digitale 
monitorenweek aangeboden met tal van online activiteiten, zoals 
escaperoom/quiz/fuif… 
-Voorlopig is het koffiedikkijken of de skivakantie in Italië tijdens krokus effectief 
kan plaatsvinden. 
-De aanmaak van het beleidsplan ’22-’25 is nagenoeg voltooid. Deadline 31 

december. 
 

-Mon Ventoux 
-Nieuwe campagne editie ’21 is gelanceerd op 24/10/20. Voorlopig staat de teller 
op ongeveer 1300 inschrijvingen, waarvan 850 afkomstig van de gecancelde editie 
’20.  
-Grote interesse van bedrijven. 
-Aantal trainingsritten wordt verhoogd naar 9.  

   
1. Zusterorganisaties 

 TWA: vader van Joël Roelants koppelt zijn deelname aan Parijs-Dakarrally aan 
fondsenwerving voor TWA. 

 Stichting Antoon Van Clé: de lezing, gepland op 20 november is omwille van 
corona geannuleerd. 

 Vlaamse Wielerschool: Jos Leys, stichter en bezieler van VWS Herentals overleden. 
 

2. Volgende vergadering 
 23 maart ‘21. 

 
 


