RAAD VAN BESTUUR Sporta-federatie vzw
Dinsdag 17/06/2017
Aanwezig: Toon Claes, Tom Ryken, Peter Claeys, Thomas Caers, Danny Naeyaert, Herman
Lambrechts, Herman De Mulder + directieleden: Veerle, Jo, Koen en Hans.
Verontschuldigd: Laurent Brabant, Jan Korthoudt, Karel Van Eetvelt, Ivo Peeters, Raf Nys, Dirk
Mertens.

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG
-Verslag wordt unaniem goedgekeurd.
-Wegens ontslag van An als directiesecretaresse wordt dit verslag opgemaakt door Hans.
2. BOORDTABELLEN
-Belangrijkste aandachtspunten:
-blijvende terugloop van het aantal deelnemers internaatskampen. Deze daling wordt
enigszins gecompenseerd door de spectaculaire stijging van het aantal
dagkampdeelnemers en de betere financiële ratio.
-Aantal aangesloten clubs blijft nagenoeg constant. Desondanks is het ledenaantal
met 3.000 eenheden gedaald.
3. BELEIDSFOCUSSEN
3.1.
Sportkampen
-Om de dalende trend van het aantal kampdeelnemers om te buigen, heeft
Sporta vorig jaar het communicatiebureau ‘Stronger’ ingeschakeld. Peter Speltens
van ‘Stronger’ werd op de vergadering uitgenodigd om zijn strategie uit de
doeken te doen en de eerste resultaten te becommentariëren. Zijn presentie: zie
bijlage.
3.2.
Sporta-federatiewerking
-Veerle licht de federatiewerking toe met focus op
-cijfers
-nieuwe ledenprogramma
-de verhoogde tarieven
-de aangepaste verzekeringsdekking
-de invloed van het nieuwe decreet
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3.3.

Het nieuwe beleidsplan Sporta-federatie voor de periode 2017-2020

-Veerle presenteert het nieuwe beleidsplan van de Sporta-federatie,
bestaande uit 7 strategische doelstellingen:
-Hoger bereik recreatieve sportbeoefenaars;
-Behoud aantal competitiesporters;
-verruiming aanbod voor kansengroepen;
-aangepast service voor clubs én lichte gemeenschappen;
-het voeren van een diversiteitsbeleid;
-het voeren van een gestructureerd communicatiebeleid;
-het realiseren van de ‘code Muyters’ inzake Goed Bestuur;
-Daarnaast wordt het beleidsplan aangevuld met 4 beleidsfocussen:
Jeugdsport, Sportkampen, Innovatie en Laagdrempelig sportaanbod.
-Vergadering keurt het plan unaniem goed.
3.4.

Beweegcampagne Mon Ventoux

-Jo geeft het relaas van zijn contacten met 5 potentiële partners, die de
organisatie van het evenement kunnen ondersteunen en de kosten verlagen.
Vergadering stelt beslissing uit tot 26 juli, waarop een bijzondere Raad van
Bestuur wordt belegd.
4. BEGROTINGSCONTROLE
-Koen overloopt de aanpassingen van de cijfers (zie bijlage). Vergadering heeft geen
vragen.
5. SAMENSTELLING RVB
-de mandaten van de huidige RvB-ploeg verstrijken dit jaar. Voor de samenstelling
van de nieuwe ploeg dient rekening te worden gehouden met de
‘inspanningsverbintenis over de indicatoren van Goed Bestuur’. Daarin wordt gesteld
dat Sporta zal streven naar een gedifferentieerde, evenwichtige Raad van Bestuur.
Tevens zal Sporta een gefaseerd rooster van aftreden opmaken, waardoor telkens
slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur
gewaarborgd blijft.
De vergadering kan zich unaniem vinden in deze nieuwe approach.
6. ZUSTERORGANISATIES
-Stichting Antoon van Clé: als gastspreker lezing 2017 wordt Ivo Belet gevraagd.
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7. VARIA
-Naar aanleiding van de feestdag van de heilige Norbertus was Toon eregenodigde op
de viering in de abdij.
-Op 6 juni werd een reportage op VTM-nieuws gewijd aan het diversiteitsbeleid van
Sporta.
8. VOLGENDE VERGADERING
-26 juli ’17: Bijzondere Raad van Bestuur over toekomst Mon Ventoux
-20 september ’17: Raad van Bestuur.
Noot: Tijdens deze vergadering werden geen beslissingen genomen waarin er sprake is van
belangenconflict.
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