Raad van Bestuur - 12 september 2018
Sporta federatie vzw
Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Nicole Bossaerts, Lut Wille, Tom Claes, Koen Algoed, Peter Claeys,
Thomas Caers, Tom Ryken, Toon Claes, Laurent Brabant, Bart Vanreusel, Ivo Peeters.
Namens de directie: Veerle Vangulck, Jo Schreurs, Koen Janssens en Hans Verbruggen.
Verontschuldigd: Kristel Gevaert, Raf Nys, Jan Korthoudt.

1. Vorig verslag
-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2. Boordtabellen
-Leden: 67.665 (+ 1.318) (dd. 1/9/18)
-sportakampen: +49 (dd. 1/9/18)
3. Beleidsplan: voortgangsrapport ‘18 en Actieplan ‘19
-Veerle overloopt de acties die in 2018 dienen gerealiseerd te worden. Alles verloopt
volgens schema. ’t Ziet ernaar uit dat alle geplande doelstellingen tegen eind ’18 worden
gehaald.
-Veerle presenteert de acties die in 2019 aan bod komen.
-Vergadering keurt voortgangsrapport en actieplan ’19 goed.
4.

Toekomstvisie
-Probleemstelling:
-Sportclubs komen almaar meer onder druk te staan t.g.v. stijgende individualisering.
-Nieuw decreet is vooral op leest van unisportfederatie geschoeid, ten nadele van
multisportfederaties. Dit leidt tot polarisatie tussen beide federatiegroepen.
-Volgens prognose zullen subsidies voor Sporta-federatie systematisch dalen.
-Sport in de toekomst.
-Hans schetst de prognose ‘Sport in de toekomst’, gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, met accent op:
-Individualisering
-vergrijzing
-technologisering
-Toekomststrategie:
In toekomst wil Sporta-federatie een nieuwe weg bewandelen en de werking
toespitsen op individuele sporters, multisporters, clubs die niet meteen bij een
unisportfederatie terecht kunnen en sportorganisatoren.
-Vergadering stemt in met nieuwe benadering en stelt een geleidelijke overgang voor.
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-Voorzitter doet oproep om een antwoord te zoeken om de vraag: “Wat zijn de
bestaansredenen van Sporta”? Hij vindt het noodzakelijk dat het nieuwe
bestuurdersteam onbevangen een kritische blik op het Sporta-gedachtegoed werpt en
zich -samen met de directie- bezint over de missie, de visie en de waarden van de Sportagroep.
De directie zal hieromtrent te gepasten tijde een bijeenkomst organiseren o.l.v. een
expert.
5. Sporta-kampen
-Vaststelling:
-De terugval van het aantal deelnemers is afgeremd, omwille van succes van
dagkampen.
-Opmerkingen vergaderingen
-Start- en slotmoment van de kampen verlopen in T’lo chaotisch.
6. Mon Ventoux
-Vaststelling:
-De editie 2018 was over de hele lijn een succes. Het financieel verlies is verminderd
dank zij de co-organisatie met Philippe Govaert, die voor een efficiëntere aanpak heeft
gezorgd.
-Vragen vergadering
-een overzicht van het aantal deelnemers van de verschillende voorbereidende ritten.
(zie bijlage)
-een detailrekening en lastenboek van de campagne.
-waarom aanbod niet uitbreiden met E-bike/lopen en wandelen? (Voorstel wordt
onderzocht)
-Vergadering gaat akkoord met verhoging van deelnameprijs met 5 euro.
7. Begrotingherziening
Koen presenteert de begrotingscijfers 2018 van de Sporta-groep, die in juni herzien is.
Voor de Sporta-federatie lijkt een bijsturing van het aantal Zekersporten-inschrijvingen
noodzakelijk. Het doel om 3000 Zekersporters wordt teruggeschroefd.
8. Social media
-Tom Claes mist bij Sporta een overkoepelend social mediabeleid en suggereert het
inhuren van een expert om een globale strategie, bestemd voor de verschillende
deeldomeinen, uit te werken.
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9. Evaluatie Directie
Jan Korthoudt en Karel Van Eetvelt zullen namens de Raad van Bestuur een
evaluatiegesprek met directie voeren in het najaar. Datum wordt in onderling overleg
bepaald. Verslag hiervan zal aan de vergadering worden voorgelegd.
10. Nevenorganisaties
-SAVC: Volgend evenement: voorstelling ‘Radio Koers’ van Christophe Vandegoor in CC ’t
Schaliken in Herentals op 13 oktober.
-TWA: probeert via overheid een vaste plek binnen het reguliere revalidatielandschap te
bemachtigen. De samenwerking met de Hogeschool Thomas More wordt geëvalueerd.
11. Varia
-Sportfestival Will (27 en 28/10/18 in Kortrijk) vraagt samenwerking met Sporta.
-In kader van RunTWA organiseert het Team van Toon op 16/9 een eetfestijn in het
Sporta-centrum.
-Museum Koers Roeselare is heropend. Cfr. www.koersmuseum.be
-------------
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