Verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan dd. 15 juni 2021
-Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Lut Wille, Thomas Caers, Toon Claes, Jan Korthoudt,
Tom Ryken, Peter Claeys, Koen Algoed.
-Namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.
-Verontschuldigd: Nicole Bossaerts.

1. Verwelkoming
-Voorzitter opent de online meeting met welkomstwoordje.
2. Controle quorum
-Twaalf van de dertien leden zijn aanwezig, waardoor het vereiste quorum is gehaald.
3. Goedkeuring agenda
-Agenda wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.
4. Goedkeuring vorig verslag
-Verslag wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.
5. Boordtabellen
-Gezien de ingrijpende coronamaatregelen is de vergelijking met de resultaten van de vorige
jaren scheefgetrokken. Voor de recentste cijfers wordt verwezen naar agendapunt 7 (Actua).
-Bespreking: vergadering is er zich van bewust dat de cijfers door de coronacrisis worden
beïnvloed
-Besluit: vergadering neemt akte van de tabel en wacht de corona-ontwikkelingen af.
6. Mon Ventoux ‘22
De mogelijkheid biedt zich aan om het tijdstip waarop de apotheose in Frankrijk plaatsvindt
weer van september naar juni te verschuiven.
-Bespreking en beslissing: Op basis van het vooraf bezorgde document, waarin de pro’s en
contra’s worden opgesomd, beslist de vergadering unaniem om de volgende editie op 25 juni
’22 te plannen. Doorslaggevende argumenten zijn de grotere kans op beter weer, vroegere
zonsopkomst waardoor er niet in het donker dient te worden gestart en meer
logeermogelijkheden.
7. Actualiteiten – opvolging lopend werkjaar
7.1. Mon Ventoux
-het ziet ernaar uit dat het een recordeditie wordt met ongeveer 3.000 deelnemers
(incluis 280 wandelaars, 110 mtb-ers en (slechts) 22 e-bikers.
-veiligheidsprotocollen zijn opgesteld en besproken met lokale autoriteiten. Het
evenement kan coronaproof plaatsvinden.
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-burgemeester van Malaucène dringt eropaan om slotfeest te laten doorgaan.
7.2. kampen
-momenteel tellen we méér inschrijvingen dan vorig jaar, ondanks de verplichte
annulering van de verblijfkampen tijdens de paasvakantie. Mogelijke verklaring: na de
moeilijke coronatijden ervaren jongeren meer dan ooit een knaldrang. De Sporta-kampen
lenigen deze nood.
7.3. Federatiewerking – voortgangsrapport Beleidsplan
-Tijdens het coronatijdperk lag de georganiseerde sport nagenoeg plat. De impact op de
ledencijfers wordt pas tijdens de volgende aansluitingsperiode in september duidelijk.
-als alternatief ontwikkelde Sporta succesvolle online activiteiten en challenges om de
connectie met leden en clubs te behouden.
-in juni vindt de langverwachte lancering van de nieuwe website Sporta-teams plaats,
samen met een uitgewerkte communicatiecampagne. Deze site kadert in het
dienstverleningsaanbod voor sportclubs.
-ter ondersteuning van de ongebonden sporters is het onlineplatform ‘Zeker Sporten’ in
ontwikkeling. Naast onder meer blogs met nuttige info, trainingsschema’s,
interactiemogelijkheden, kalender, communityvorming vormt dit platform het infokanaal
voor het aanbod van de Sporta-beweegcampagnes.
-conform de opmaak van het doelstellingenkader wordt bestuur geïnformeerd (format cfr
federatievergadering)
7.4. GDPR
De regelgeving omtrent GDPR vergt van Sporta heel wat inspanningen. Lut is bereid dit
proces mee te begeleiden. Veerle bezorgt haar de lijst van alle aandachtspunten waarmee
de Sporta-werking wordt geconfronteerd.
8. Begrotingsaanpassingen omwille van coronamaatregelen
- Sporta-kampen: geen aanpassingen
- Mon Ventoux: + 15.000€ (wegens stijging aantal inschrijvingen)
-Bespreking: De resultaten overstijgen de verwachtingen. de vergadering heeft geen
bijkomende vragen of opmerkingen.
-Beslissing: De vergadering keurt de aanpassing unaniem goed.
9. Langetermijnplanning
-Gelet op de recente ontwikkelingen in het sportlandschap is het belangrijk dat Sporta zich
ontfermt over de ongebonden sporters en de inactieven.
-Bespreking: het toegenomen aantal ongebonden sporters biedt zowel kansen (stijging
sportinteresse met gezondheid als drijfveer,…) als bedreigingen (hoge drop-out,…). Het is aan
Sporta om hierop in te spelen met verruiming aanbod beweegcampagnes. Campagnes dienen
in de lijn van het Ventoux-concept te liggen met nadruk op voortraject, begeleiding,
laagdrempeligheid, beleving) Samenwerking met partners (bijv. OkraSport) is aangewezen.
-Beslissing: Vergadering geeft aan directie de opdracht om tegen volgende vergadering een
visienota en een concreet actieplan uit te werken. Sporta moet zich in toekomst profileren als
dé referentie van de Vlaamse beweegcampagnes. Dit kadert in de evoluties die zullen volgen
binnen het decretaal kader. Veerle dient deze ontwikkelingen nauwlettend op te volgen.
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10. Code Goed Bestuur
10.1. Profielen
-Vergadering stelt zich de vraag of er nood is aan een bijkomend lid.
-Bespreking: Vergadering checkt de gewenste profielen die destijds door de AV werden
goedgekeurd.
-Beslissing: in de huidige constellatie wordt nog steeds aan deze profielen beantwoord,
waardoor een zoektocht naar versterking niet hoeft. De profielen zullen desgewenst worden
geüpdatet. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
10.2. Vergaderschema
-Het aanvankelijk opgestelde jaarschema ’21 vergt enige aanpassing. Het punt ‘voorbereiding
beweegcampagnes en zomerkampen’ is niet aan de orde op 3de BO en werd tijdens deze BO
behandeld onder punt 7.
-Beslissing: vergadering keurt aangepast vergaderschema unaniem goed.
11. Volgende vergadering
14 september ’21.
----------
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