RAAD VAN BESTUUR
Dinsdag 14/06/2016 – 20:00 – Zaal Citius
Aanwezig:
RvB: Toon Claes, Herman Lambrechts, Heidi Loos, Tom Ryken, Bart Van Reusel
Directie: Jo Schreurs, Koen Janssens, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen
Verontschuldigd: Laurent Brabant, Thomas Caers, Herman De Mulder, Dirk De Vos, Jan Korthoudt,
Dirk Mertens, Danny Naeyaert, Ivo Peeters

1. VORIG VERLAG (BIJLAGE)
Verslag van de vorige vergadering op 16/03/16 wordt goedgekeurd.

2. BOORDTABELLEN
Jo presenteert en becommentarieert de tabel.
Belangrijkste feiten:
Voor kampen is er nog steeds een terugval, wat ook te zien is in de cijfers van de overnachtingen op
ons centrum. De begroting werd hierdoor ook herzien (zie agendapunt financiën).
In opmars zijn de externaatskampen, dit zit nu perfect op normaal niveau, maar de cijfers zullen
vanaf dit jaar serieus de hoogte ingaan, gezien wij hierop fors investeren (o.a. via de gemeentes).
Voor de kampen zitten we ongeveer 800 inschrijvingen achter t.o.v. vorig jaar. Jongeren zijn niet
meer geneigd te blijven slapen blijkt uit het onderzoek van Stronger en wordt gezien als een
sportorganisatie en niet zo zeer als vereniging van jongerenvakanties. Uit het onderzoek blijkt dat
93% van de kinderen die deelnemen aan een Sporta-kamp heel tevreden zijn over de kampen. De
analyse wordt verder uitgewerkt zodat we in augustus daar marketinggebeuren op kunnen
afstemmen (zie ook agendapunt 5).
Opmerkingen vanuit RVB:
Bart stelt zich de vraag of er ook kampen worden aangeboden voor kampen van een andere
leeftijdscategorie, bv. senioren. Dit hebben we in het verleden gedaan maar bleek niet succesvol, we
moeten ons nu focussen op de bestaande doelgroep.

3. SPORTA-FEDERATIE
3.1. FUSIEVRAAG KVV (BIJLAGE)

KVV heeft vandaag RVB en zal daarna een officiële fusievraag aan Sporta stellen. Aansluitend kan
Sporta bekijken welke beleidslijnen worden uitgezet en het daarbij horend budget en
personeelsinzet. Als we de denkoefening rond hebben, kan in november akkoord gevraagd worden
aan onze AV. De raamovereenkomst moet eind december in orde zijn. De timing van een
fusiebeleidsplan is momenteel niet gekend.
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3.2. NIEUWE BELEIDSPLAN

Veerle stuurde de beleidsopties en strategische doelstellingen voor het nieuwe beleidsplan reeds
door aan de bestuursleden en nam hun opmerkingen mee op.
Sporta-federatie zal in toekomst werken met basis-, groeps- en clubpakketten.
Een sterk SMP is noodzakelijk om dit in de markt te zetten. Toon suggereert om dit verder uit te
besteden. Lidgelden zullen vanaf 01/01/2017 opgetrokken worden, marges worden verhoogd,
evenals de verzekeringsdekking van de aangesloten leden.
Opmerkingen vanuit RVB:
 RVB feliciteert Veerle en personeel met goede werking.

4. KAMPEN EN VAKANTIES
4.1. STAND VAN ZAKEN RAPPORT STRONGER

Onderzoeksbureau Stronger heeft aan benchmarketing gedaan.
Belangrijkste conclusie is dat blijkt dat wij bij de duurste organisaties behoren. Qua merk zitten we
tamelijk goed. Het bestaande cliënteel is heel tevreden over ons product.
Stronger heeft ook een bevraging gedaan bij 30 jongeren uit verschillende provincies. 9 juli krijgen
wij hiervan het rapport in handen.
In afwachting van het definitieve rapport hebben we al aantal dingen in handen genomen om de
kampen een boost te geven:
 We hebben locaties van externaatskampen verhoogt van 10 naar 25.
 Wij zullen ook skivakanties aanbieden aan 499 euro all-in in een nieuw gebied.
 Er wordt eveneens werk gemaakt om het Sporta-centrum op te dirken om méér
vakantiesfeer te creëren.
 We zetten verder in op bedrijven.
 Er wordt ook ingezet op partnerships .

5. BEGROTING CONTROLE 2016
Koen belicht en duidt de herziene begroting, die werd aangepast i.f.v. o.a.:
 kampen
 federatiewerking
 personeelskosten
 afschrijvingen i.f.v. bijgestelde investeringslijst
 sponsoring
RVB gaat akkoord met de herziene begroting.
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6. ACTUALITEITEN
6.1. MON VENTOUX
2.800 deelnemers.
Veel lobbywerk om aanvragen in orde te krijgen bij de plaatselijke instanties
Tom Simpson 2017: zal waarschijnlijk op vrijdag moeten gebeuren gezien er zondag andere tourrit
plaats vindt. Wij hopen op toestemming vanuit Frankrijk. Dit moet lowprofile gehouden worden
gezien vrijdag een schooldag is en wij dit goed dienen te kaderen aan plaatselijke instanties. Er zullen
speciale wieleroutfits voorzien worden voor deze memorial fietstocht.
Voorstel van Bart om eventueel le Tour du Champ de Bataille te repliceren in 2019.

6.2. CONGRES
Datum:
Locatie:
Thema:
Programma:

18 oktober
nieuw complex bij Nike
Maatschappelijk verantwoord sporten
(gezondheid, sociale economie en welzijn en kansengroepen) in samenwerking met
TWA
6-tal potentiële sprekers

7. VARIA
Er kwamen geen variapunten aan bod.
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