Raad van Bestuur Sporta-federatie vzw
Verslag van de vergadering van 6 juni 2018
Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Kristel Gevaert, Nicole Bossaerts, Lut Wille, Tom Claes, Koen Algoed,
Peter Claeys, Thomas Caers, Tom Ryken, Toon Claes.
Namens de directie: Veerle Van Gulck, Jo Schreurs, Koen Janssens en Hans Verbruggen.
Verontschuldigd: Raf Nys, Jan Korthoudt, Laurent Brabant, Bart Vanreusel.

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen welkom, in ’t bijzonder de vijf nieuwkomers. Nadat iedereen zich
voorstelt, volgt de introductieprocedure -zoals bepaald in het intern reglement.
2. Goedkeuring vorig verslag
Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
3. Het Sporta-verleden
Hans schetst de evolutie van Sporta, gaande van de eenmansactie van Antoon van Clé tot de huidige
structuur, zoemt in op het DNA van de vier Sporta- vzw’s en de respectievelijke beleidsnota’s.
4. Het Sporta-heden en de -toekomst / Visienota
Om de nieuwkomers kennis te laten nemen met de huidige werking, overloopt Jo het jaarverslag 2017
en de visienota. Daarnaast werpt hij een blik in de nabije toekomst.
De vergadering merkt op dat de directie de Sporta-werking te veel ent op de subsidiemogelijkheden
en te weinig rekening houdt met de Sporta-waarden. De initiatieven moeten meer gericht zijn op de
beleving, verbinding, vriendschap, … (cfr. Mon Ventouxcampagne)
5. Boordtabellen
Jo bespreekt de tabel, die aan de vergadering wordt overhandigd. Vergadering stelt geen bijkomende
vragen.
6. Analytische cijfers & Meerjarenbegroting
Aangezien de vergadering dreigt uit te lopen, presenteert Koen in vogelvlucht de cijfers en de
aangepaste begroting. De meerjarenbegroting wordt door de vergadering echter niet goedgekeurd,
aangezien ze te veel berust op de huidige situatie.
De Raad van bestuur stelt zich -bij monde van de voorzitter- ter beschikking om daadwerkelijk mee te
denken over strategieën om de toekomst veilig te stellen.
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7. Goed Bestuur – Zelfreflexie/belangenconflict
Om in regel te zijn met de richtlijnen van ‘Goed Bestuur’ zou volgens het opgestelde vergaderschema
de RvB zich tijdens deze bijeenkomst moeten buigen over ‘zelfreflectie’. Maar gezien de nieuwe
constellatie is het niet aan de orde dat de vergadering zichzelf evalueert. Dit agendapunt wordt dan
ook verschoven naar november ‘18.
Er zijn geen belangenconflicten.
8. Varia
Er zijn geen variapunten
9. Volgende vergadering
12 september ’18.
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