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Verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan 
dd. 07 juni 2022 - Tongerlo 

 
 
Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Thomas Caers, Laurent Brabant, Toon Claes, Tom Claes, Nicole Bossaerts, 
Koen Algoed. 
Verontschuldigd met volmacht: Lut Wille, Jan Korthoudt, Peter Claeys, Tom Ryken. 
Namens de directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck. 
Verontschuldigd: Hans Verbruggen. 
 
 

1. Verwelkoming 
-Voorzitter opent de online meeting met welkomstwoordje. 
 
 

2. Controle quorum 
-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 

-Ledengrafiek: de coronacrisis lijkt verteerd. Het aantal aangesloten leden benadert dat van 
’19.  
-Inschrijvingen Mon Ventoux: aantal ligt onder de verwachtingen. Vooral de interesse van de 
startende fietser en voor het nieuwe gravelaanbod is ondermaats.  
-Sporta Runs: na de lockdown nemen steeds meer organisatoren weer de draad op, maar het 
aantal starters blijft in verhouding beperkt. 
-Inschrijvingen kampen: oké. 
-Bespreking: De Mon Ventoux-campagne baart de vergadering zorgen. Dat de runs minder 
deelnemers lokken, wordt toegeschreven aan overaanbod van events tijdens après-
coronatijd. 
-Beslissing: 

-De MV-campagne zal uitvoeriger worden besproken tijdens volgende BO (sept), 
waarop de nieuwe eventmanager wordt uitgenodigd om zijn visie en plannen toe te 
lichten. 
-De vergadering keurt de boordtabellen unaniem goed. 
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6. Lopende projecten uit het jaaractieplan  
 
6.1. Mijn Beheer 

Deze ondersteuningstool is bestemd voor de aangesloten clubs en beoogt een 
vermindering van de administratieve lasten. Krijgt een hoge tevredenheidsscore van 
gebruikers. 

  -Bespreking:  
-Enkele losse voorstellen van mogelijke extra initiatieven (start ups) worden 
gegeven om in het programma te integreren: bvb Skeeleren in 
Leuven/Brussel. 
-zoeken naar een strategie om een repetitief Sporta-programma te 
introduceren via een samenwerking (faciliteren) met lokale/gemeentelijke 
sportdiensten. 
-Kunnen we in de toekomst op een proactieve manier gelijkgestemde 
sportclubs met elkaar in contact brengen? Als we community kunnen creëren, 
kan dit een extra meerwaarde zijn. 

-Besluit:  
-Vergadering benadrukt het belang van een grondige analyse van data die via 
de tool gegenereerd kunnen worden en wil dat hierop in toekomst meer 
wordt ingezet. 
-Vergadering gelooft in de nieuwe projectvoorstellen en vraagt deze verder te 
concretiseren.  

 
6.2. Zeker Sporten 

Dit betreft het overkoepelende Sporta-project om de individuele, eerder ongebonden sporter 
te begeleiden. 
 
 -Bespreking: 

-Benadering van deze doelgroep loopt eerder moeizaam. Er wordt volop 
ingezet om netwerk te creëren. Het rijke aanbod is nog onvoldoende bekend. 
Een geïntegreerde Marketingstrategie zal hiertoe bijdragen. 
-Binnen alle ondersteuningsvormen (bvb events) is veel data aanwezig. Het is 
een must om de veelheid aan data in de toekomst verder te analyseren. 
Hoeveel personen bereiken we? 
-Is merknaam ‘ZekerSporten’ voldoende aantrekkelijk gekozen? 
 

  -Besluit: 
-Het bestuursorgaan vraagt om een geïntegreerde communicatiestrategie uit 
te werken. 
 

6.3. My Goal Guide: 
Is één van de ondersteuningsvormen van Zeker Sporten: een intensieve begeleiding en 
ondersteuning voor elk persoonlijk gekozen sportief doel. 
 
 -Bespreking: 
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-Om het netwerk te vergroten is een samenwerking met partners 
aangewezen. Momenteel worden die gezocht buiten de sportcontext (bvb 
natuurpunt). 
-Kunnen we het netwerk van de ‘personal coaches’ benutten om de 
ongebonden sporter te bereiken en te ondersteunen? De groep van PC vraagt 
om zeer specifieke begeleiding, vaak rond fiscaliteit. Sporta dient te bepalen 
welke toegevoegd waarde we brengen. 
 

  -Besluit: 
-My Goal Guide is een belangrijke USP dat verdere IT-ontwikkeling vergt. 
Hierin blijven investeren is de boodschap. Dit product in 
communicatiestrategie naar voor schuiven.  

 
 
Conclusie voortgang Actieplan en Budget 2022 en voorbereiding Actieplan 2023: 

- De vergadering vraagt om de gekozen beleidsvisie te maximaliseren. Sporta dient op die 
nieuwe elementen haar positie in het sportief landschap uit te bouwen en trachten een 
complementaire, unieke rol op te nemen. Het nieuwe decreet geeft hiertoe de nodige 
handvaten. 

- De vergadering vraagt geen grondige aanpassing aan het actieplan 2023 dat reeds in 
voorbereiding is. De transitienota kan verder voorbereid worden. 

- Budgettair kan worden binnen deze visie worden verder gewerkt. 
- De vergadering keurt de aanpassing aan de lidgelden vanaf 1 januari 2023 unaniem goed. 

 
 

7. Langetermijn Visie: missie-visie 
 
7.1. Missie & Visie 
Na de interne oefening werden de krachttermen als fundament van de visietekst bepaald. Op 
basis van deze input kan de visietekst worden uitgeschreven. Hiervoor wordt 
communicatiebureau Phobos en Actor ingeschakeld. In een tweede fase zal dit bureau de 
baseline formuleren en een geïntegreerde communicatiestrategie uittekenen.  
-Bespreking: de krachttermen worden aangevuld met de term ‘Beleving’.  
-Besluit: de vergadering keurt de krachttermen van de Sporta-visie unaniem goed.  
 
7.2. Ethische rol Sporta 
Hans formuleerde een eerste voorstel om de ethische rol van Sporta  toekomstgericht te 
concretiseren   
-Bespreking: De vergadering vraagt de aanpak te vereenvoudigen. Aangezien er al heel wat 
gebeurt rond ethiek in de sport, is focus op waar we het verschil kunnen maken belangrijk. De 
idee van “de prijs van Sporta” en het jaarlijks uitwerken van 1 thema zijn haalbaar. Dat thema 
kan dan desgevallend het onderwerp zijn van de jaarlijks terugkerende lezing van de Van Clé-
stichting. Daarover moet met de stichting afgestemd worden. Een suggestie voor de prijs van 
Sporta is jaarlijks bij masterstudenten een oproep te doen een scriptie te maken rond ethiek 
in de sport en daar een prijs aan te verbinden. Die kan op een bestaand event van Sporta (bv 
de nieuwjaarsreceptie) of op de Van Clé-lezing uitgereikt worden. 
-Besluit: Het Bestuursorgaan wenst een aanpassing van het voorstel (relevant en inhoudelijk) 
en een bijhorende begroting. 
  
 



 

  
 
  
 

Sporta-federatie vzw 
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 
T. +32 3 286 58 60  - F. +32 3 286 58 09 
E. federatie@sporta.be - W. www.sporta.be/federatie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Goed Bestuur 
 
8.1. Bestuurdersprofielen 
Voorzitter stelt zich de vraag of profielen dienen gewijzigd te worden i.f.v. de nieuwe missie 
en visie.  
-Bespreking: vergadering overloopt de bestaande profielen en toetst ze aan de krachttermen 
van de toekomstige missie en visie (cfr. Punt 7). 
-Besluit: vergadering is unaniem van oordeel dat de huidige profielen stroken met de 
krachttermen en de gekozen strategische doelstellingen en dus geen aanpassingen behoeven. 
 
8.2. Vergaderschema: 
-De jaarlijkse zelfreflectiedag van het BO wordt verdaagd naar november. Exacte datum zal te 
gepasten tijde worden meegedeeld.  
-Op volgende vergadering wordt Bart Vanderhoeven uitgenodigd om de visie van de Sporta-
beweegcampagnes te belichten.  

 
 

9. Partnerorganisaties 
 
-TWA verkeert in financieel nauwe schoentjes. 
Oplossingen worden gezocht om TWA PR vzw onder te brengen in het AZH. 
Voor de sportkampen binnen TWA vzw zal Sporta dit jaar een helpende hand reiken om die te 
laten plaatsvinden.  
 

 
10. Volgende vergadering: 13 september. 

 
 

 
 
 

  
 


