ALGEMENE VERGADERING: SPORTA-FEDERATIE
d.d. 22/03/2016
Aanwezig: Jaak Baret, Francky Bettens, Toon Claes, Jeroen De Cuyper, Huub Geerts, Eric Keisers, Paul Lauwerys,
Heidi Loos, Jozef Meuwissen, Danny Naeyaert, Guy Petit, Walter Van Eygen, Kid Van Thienen, Paul Van Sanden
Volmacht: Laurent Brabant, Herman De Mulder, Achiel Diegenant, Rudi Haesen, Jan Korthoudt, Herman
Lambrechts, Paul Roevens, Karel Van Eetvelt, Rik Van Looy, Michel Vandendriessche, Victor Vandenplas, Jef
Vanlinden, Luc Van Ryckeghem, Monique Verbert
Niet-stemgerechtigde aanwezigen: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen
Verslag: An Stevens

De voorzitter staat stil bij de aanslagen van vandaag waarbij ons land het slachtoffer werd van
terrorisme op grote schaal.
1) WELKOM EN CONTROLE AANWEZIGEN
Het vereiste quorum is gehaald. De voorzitter heet iedereen welkom en meldt het overlijden van
Simone Bal, lid van Algemene Vergadering, en Marcel Van Mol, drijvende spil binnen Sporta VSB.
2) BEZINNING
De vergadering wordt geopend met een bezinningstekst voorgedragen door de voorzitter, in
afwezigheid van Herman de Mulder.
3) GOEDKEURING AGENDA
De agenda wordt goedgekeurd.
4) GOEDKEURING VERSLAG
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
5) BOORDTABELLEN
Veerle presenteert en becommentarieert de tabel.
Belangrijkste feiten:
Het hoeft geen betoog dat de inschrijvingen voor de kampen opnieuw het beoogde niveau niet
halen. De huidige cijfers laten ons niet onberoerd. Met het volste vertrouwen in het strategisch
marketingplan ‘kampen & vakanties’ willen we nog een versnelling hoger schakelen door het
inroepen van externe expertise.
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Het communicatie- en marketingbureau ‘Stronger’, gespecialiseerd in strategische aanpak om via
juiste positionering een ‘merk’ (terug) in de markt te plaatsen, gaat asap aan de slag om mee te
zoeken naar de oorzaak om nadien oplossingen aan te reiken die de inschrijvingen terug naar een
hoger niveau moeten stuwen.
In een eerste fase om het probleem te kaderen en een analyse op te maken, zullen bepaalde
diensten van mee betrokken worden tijdens enkele brainstormsessies die gepland worden begin
april.
De aanpak van ‘Stronger’ is géén korte termijn actie. We zullen blijven inzetten om ook bij een
positieve flow deze trend aan te houden. ‘Rusten kan niet meer’. Hopelijk merken we al wat resultaat
in 2017.
Sporta richtte o.a. een schrijven aan de sportfunctionarissen omtrent een samenwerking voor onze
dagkampen (vroegere externaatskampen). Sporta zorgt voor het programma en monitoren, de
gemeenten doen de promotie en zorgen voor de locatie. Er blijken heel wat gemeentes
geïnteresseerd (zie bijlage).
6) JAARVERSLAG 2015
Veerle overloopt de jaarwerking.
Opmerking:
Walter Van Eygen vraagt naar aantal kampdeelnemers vanuit de verschillende sporttakken. Deze
kunnen bij Veerle opgevraagd worden. Veerle bezorgt cijfers tafeltennis aan Walter.
7) RESULTATENREKENING 2015 + ACCOUNTVERSLAG
Koen Janssens legt de resultatenrekening per 31/12/2015 voor. Rekening wordt goedgekeurd door
de Algemene Vergadering.
De geconsolideerde balans- en resultatenrekening kan ingekeken worden in het auditrapport
opgesteld door Hans Vermeulen.
Opmerking:
Op vraag van AV zal Koen in toekomst de cijfers op voorhand doorsturen aan de leden van Algemene
Vergadering.
8) KWIJTING BESTUURDERS
De vergadering aanvaardt de kwijting van de bestuurders.
9) BEGROTING 2016
Koen Janssens presenteert en becommentarieert de begroting voor 2016, gebaseerd op de
resultaten van 2015. Begroting wordt aanvaard door de leden van de Algemene Vergadering.
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10) ACTUALITEITEN

10.1.

STAND VAN ZAKEN

Veerle overloopt stand van zaken:






10.2.

Evolutie aantal leden: niet gegroeid
Evolutie aantal clubs: gestegen
Geslaagde integratie Gym & Dans
Nieuwe decreet: geen nieuwe info, heeft wel aantal gesprekken op gang gebracht met aantal
(kleine) federaties (KVV, zaalvoetbalbond, LRV) omtrent mogelijke fusies.
Beleidsnota dient in september ingediend. Hier wordt volop aan gewerkt (zonder
uitvoeringsbesluiten op dit moment).
Dank aan vrijwilligers!

CONGRES

Wanneer?
Waar?
Thema?
Omkadering:
Sprekers:

Dinsdag 18 oktober
Zaal Nike
Maatschappelijk ondernemen
door Theaterstap
Wetenschapper, Nederlander waarmee Jeroen Scheerder samenwerkt, minister
Muyters, minister Peeters

11) VARIA





Run TWA: 7 marathons i.p.v. 8 die op zelfde moment starten
MV: teller inschrijvingen eindigt op 2.800 (= + 300 t.o.v. vorig jaar) – Canniballe scoort enorm
goed, vroegtijdige stopzetting
26/10: Van Clé lezing
Parkloop Dadizele: 14/02/2016 – geslaagde editie!

12) VOLGENDE VERGADERING
Woensdag 30 november – 20u
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