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Sporta-federatie vzw 
 

ALGEMENE VERGADERING 
Verslag van de vergadering van 22 maart 2022 te Tongerlo 

 
Deelnemers vergadering: Karel Van Eetvelt, Koen Algoed, Laurent Brabant, Francky Bettens, Luc Van 
Ryckeghem, Paul Lauwerijs, Tom Ryken, Guy Petit, Danny Naeyaert, Kris Haesaert, Jeroen De Cuyper, 
Kid Van Thienen, Yves Herssens, Frank Schoofs 
Namens de directie: Jo Schreurs, Hans Verbruggen, Veerle Van Gulck. 
Aanwezig als externe: Hans Vermeulen. 
Vertegenwoordigd met volmacht: Toon Claes, Herman Lambrechts, Jan Korthoudt, Nicole Bossaerts, 
Christa Vindevogel, Peter Claeys, Dirk Mertens, Stef Maes, Lut Wille, Raf Nys, Tom Claes, Paul Roevens, 
Thomas Caers, Jan De Weyngaert, Bart Vanreusel, Daniël Van Meldert, Jan De Weyngaert, Jef 
Vanlinden 
 
  
AGENDA 
 

1. Welkom 
-De voorzitter heet iedereen welkom. 
 

2. Quorum 
-Is bereikt 
 

3. Goedkeuring agenda 
4. -De vergadering voegt geen bijkomende punten toe aan de agenda. 

-Agenda wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Goedkeuring verslag 
-Er worden geen opmerkingen bij het vorige verslag geformuleerd. 
-De vergadering keurt unaniem (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen) het verslag 
goed. 

 
6. Boordtabellen 

-De boordtabellen worden toegelicht door de directie.  
-De directeur informeert de vergadering de aanhoudende Corona-maatregelen en -
effecten en hun invloed op de werking van Sporta.  
-Gezien de bijzondere situatie is de vergelijking met de resultaten van de vorige jaren 
scheefgetrokken. We hopen dat sportjaar 2022 zonder vele restricties kan verlopen. 

 Dit agendapunt is informatief. 
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7. Jaarverslag 2021 

-Directie presenteert het jaarverslag dat eerder aan de leden werd bezorgd in woord en 
beeld. Het sportief jaar werd opnieuw overschaduwd door Corona. Er werd doorheen het 
jaar erg snel geschakeld om steeds op de gewijzigde regelgeving in te spelen en in de mate 
van het mogelijke digitale alternatieven aangereikt.  
-Helaas heeft de coronacrisis ook in 2021 haar stempel op de federatiewerking gedrukt. 
Opnieuw was de globale sportbeoefening onderhevig aan de wisselende maatregelen die 
door de Veiligheidsraad werden uitgevaardigd. De verplichte protocollen beperkten het 
aantal sportactiviteiten en competitiewedstrijden, maar hadden ook een negatieve 
invloed op het ledenaantal, dat met tien procent daalde.  
-Tijdens de zomerkampen werden we niet alleen gekweld door het virus, maar ook door 
de weergoden. De overvloedige regen veroorzaakte wateroverlast in oa. Maaseik, 
waardoor we enkele kampen vroegtijdig moesten evacueren. Tevens besliste het 
veiligheidscomité om alle verblijfkampen tijdens de krokus- en Paasvakantie te verbieden. 
De zomerkampen die wel konden plaatsvinden, werden onderworpen aan strikte 
protocollen. 2020 was het jaar van ‘ontsmetten’, 2021 was een jaar van ‘ventileren’. We 
weten wat te doen voor de kampen in 2022. 
-Jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd en wordt op de SF-website gepubliceerd. (100% 
akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen) 
-Bespreking: De vergadering laat zich positief uit over de gerealiseerde resultaten in een 
moeilijk Corona-jaar. Tijdens de laatste maanden van 2021 leek de ledenachterstand 
gestaag ingehaald te worden. Dit vraagt de nodige aandacht en communicatieve zorg. 

- Beslissing: het jaarverslag 2021 wordt unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 
onthouding) goedgekeurd. 

 
8. Resultaatsrekening 2021 en accountverslag 

-Het boekjaar ’21 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 255.551,17. 
Accountverslag 2021: 
-Hans Vermeulen presenteert het auditrapport, dat eerder aan de leden werd bezorgd.  
- Bespreking: De vergadering heeft na de uitgebreide presentatie van de besluiten van het 
accountverslag, opgesteld door het onafhankelijke bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ, geen 
bijkomende vragen. Hans geeft een pluim aan de medewerkers die instaan voor een 
accurate boekhouding en dito voorbereiding van de audit. 
-Beslissing: Het accountverslag wordt unaniem goedgekeurd (100% akkoord, 0 
onthoudingen, 0 tegen). 
 
Resultaatsrekening 2021: 
-Koen Algoed presenteert de conclusies die het financieel comité maakten aangaande de 
resultatenrekening, die eerder aan de leden werd bezorgd en licht de belangrijkste 
evoluties ten opzichte van de vorige boekjaren en de begroting toe. 
- Bespreking: De subsidies van de beleidsfocussen evolueren mee volgens de ingediende 
en goedgekeurde projecten. Er wordt duiding gegeven bij de steun vanuit de overheid in 
kader van Corona. We mochten een korting op de verzekeringsbijdrage verwerken. De 
marge van de sportkampen daalde licht owv een minder ideale groepsindeling. In deze 
rubrieken, samen met Corona-gebonden effecten, stellen we de meest noemenswaardige 
afwijkingen ten opzichte van het budget vast.  
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-Beslissing: De resultatenrekening wordtunaniem goedgekeurd (100% akkoord, 0 
onthoudingen, 0 tegen). 
 
De voorzitter dankt alle betrokkenen voor het geleverde werk en de transparante 
communicatie. 

 
9. Kwijting Bestuurders 

-De vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders. (100% akkoord, 0 
onthoudingen, 0 tegen) 
 

10. Ontslag 
-Het ontslag van Christa Vindevogel als deelgenoot wordt aanvaard.   
-In 2007 werd Gym & Dans Vlaanderen vzw opgericht! Nu 15 jaar later is de werking nog 
steeds up and running, onder de Sporta team vlag. De voorzitter bedankt iedereen en 
enkele voortrekkers in het bijzonder.   

 
11. Goedgekeurd Jaaractieplan 2022 

-Het 4-jaarlijks beleidsplan (doelstellingen, acties en begroting), voorgesteld in een 
afzonderlijk document, werd besproken en unaniem goedgekeurd in een voorgaande 
vergadering. Een geactualiseerde versie van het vierjaarlijks beleidsplan 21-24 is steeds 
raadpleegbaar op de SF-website. 
-Het jaaractieplan werd unaniem goedgekeurd tijdens de vorige vergadering. 
Actualisatie: 
-Inmiddels kregen we de goedkeuring voor het uitwerken van onze ingediende 
beleidsfocussen: Elke sporter telt, My Goal Guide en Brede Motorische Ontwikkeling & 
Multisport. In dit voorjaar zullen deze campagnes meer vorm krijgen en via de gekende en 
nieuwe kanalen verspreid worden. 
-In de vorige vergadering kondigden we de uitrol van de Mon Ventoux-campagne aan voor 
lopers. Via enkele visuals wordt inzicht gegeven van ‘de 8 van Sporta’. Het begeleiden, 
informeren en motiveren van ons doelpubliek staan centraal.  
-Deze nieuwe projecten passen in de visie die het beleid uittekende voor de taken en 
positionering van de multisportfederaties.  

-Bespreking:  De vergadering vraagt om de nodige aandacht te blijven hebben voor de Corona-
effecten op de kleinere recreatieve clubs en haar vrijwilligers. De vergadering is het erover 
eens dat de effectieve uitrol van de nieuwe projecten de positionering van Sporta in het 
sportlandschap de komende periode verder zullen bepalen. Het verankeren van deze 
projecten in het strategisch marketingplan is een must. 

-Dit agendapunt is informatief. 

 
12. Begroting 2022 

-De Directie presenteert de begroting, zoals ze gekend is met alle elementen vandaag. Een 
goede inschatting van de ledenevolutie en de ingeschreven deelnemers aan onze 
sportkampen is nog in volle evolutie.  
-De vergadering heeft geen bijkomende vragen en keurt deze unaniem goed. 
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13. Goed Bestuur 
-Vlaamse sportfederaties ontvangen sinds de inwerkingtreding van het huidige decreet in 
2017 niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van 
kwaliteitsprincipes, waaronder Goed Bestuur. Als referentie geldt de ‘code Muyters’, die 
43 principes, 131 criteria en 25 tips bevat. 
-Directie informeert gedetailleerd de vergadering over indicatoren die van toepassing zijn 
op Sporta-federatie. In 2021 scoorden we zoals in 2020 98,85%. In 2019 was dit 100%, in 
2018 was dit 95% en in 2017 was dit slechts 67%. 
Elke indicator van de 3 dimensies wordt toegelicht aan de Algemene Vergadering. 
Het werkpunt voor werkjaar 2021 (Geven de notulen een samenvatting van de 
besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer?) werd voldoende gerealiseerd. 
De implementatie van het Financieel Comité was nog in een opstartende fase, zodat zij 
vorig jaar nog geen verslag konden uitbrengen. Voor de toelichting van de jaarrekening 
2021 werd dit werkpunt ter harte genomen. 

De vergadering maakt inzake Goed Bestuur geen bijkomende beleidskeuzes. 
 
 

14. Actualiteiten 
-De voortgang in de decreetsoefening met aandacht voor de nieuwe basisopdrachten voor 
multisportfederaties wordt toegelicht. De inzichten die we nu kennen richting 
uitvoeringsbesluiten komen aan bod. In een volgende vergadering zal nog beter geduid 
kunnen worden welk inhoudelijk effect dit nieuwe decreet heeft op de werking en welke 
opportuniteiten we nog kunnen behartigen. 
Multisport, de anders-georganiseerde sport, de ongebonden en de nog-niet-sporter 
krijgen in ieder geval hun waardige plaats in de regelgeving. 
-Het 2-sporenbeleid, enerzijds clubservice, via ‘Sporta-Team’ en anderzijds de nieuwe 
focus op de ongebonden sporter via het platform ‘Zeker Sporten’ wordt in kader van de 
decreetswijziging verder ter harte genomen. We hebben tot einde 2024 de tijd om onze 
werking inhoudelijk en organisatorisch. 
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  
 

 
15. Volgende vergadering: 13 december 2022. 

 
 
Voorzitter, Karel Van Eetvelt 

 


