ALGEMENE VERGADERING: SPORTA-FEDERATIE
d.d. 29/11/2016
Aanwezig: Francky Bettens, Toon Claes, Herman De Mulder, Jan De Wyngaert, Kris Haesaert, Niki Heylen, Kinjet
Eduard, Paul Lauwerys, Jozef Meuwissen, Danny Naeyaert, Raf Nys, Guy Petit, Paul Roevens, Tim Spellemans,
Walter Van Eygen, Daniel Van Meldert, Michel Vandendriessche, Bart Vanreusel, Luc Van Ryckeghem, Guido
Willems
Volmacht: Jaak Baret, Laurent Brabant, Raoul De Rijck, Rumold Lambrechts, Dirk Mertens, Ronny Pollet, Karel
Van Eetvelt, Victor Vandenplas, Christa Vindevogel
Niet-stemgerechtigde aanwezigen: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen
Verslag: An Stevens

1) WELKOM EN CONTROLE AANWEZIGEN
Het vereiste quorum is gehaald. De voorzitter heet iedereen welkom met in het bijzonder Niki
Heylen en Tim Spellemans (nieuwe bestuur van judo).
2) BEZINNING
De vergadering wordt geopend met een bezinningstekst voorgedragen door Herman De Mulder.
3) GOEDKEURING AGENDA EN VORIG VERSLAG
De agenda en het vorige verslag van maart 2016 worden unaniem goedgekeurd.
4) BOORDTABELLEN
Veerle presenteert en becommentarieert de tabel, die de voornaamste cijfers van 2003 t.e.m. heden
schetsen. Er worden geen bijkomende vragen gesteld. De tabellen worden unaniem goedgekeurd.
5) AANVAARDING NIEUWE LEDEN
Nieuwe leden AV
Niki Heylen
Tim Spellemans
Ontslagnemende leden AV
Annie Sterckx
George Michel
Leo Van Ginderen
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Ontslagnemend RVB
Heidi Loos
Daniel Van Meldert
De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de nieuwe samenstelling van de Algemene
Vergadering en Raad van Bestuur.
6) BEGROTINGSCONTROLE
Koen licht de herziene begroting november 2016 toe :
- Kampen:
Begroting positief bijgesteld t.o.v. herziening juni voor:
* Aankopen kampmateriaal
* Aankopen drank/koeken/catering
* Huur sportaccommodatie
* Huur activiteiten
* Vervoer deelnemers
* Occas. medewerkers kampen
* Kampen binnenland
Begroting negatief bijgesteld t.o.v. herziening juni voor:
* Reis- en verblijfskosten
* Dagkampen
* Kampen buitenland
* Afschrijvingen: negatief bijgesteld t.o.v. herziening juni
* Verblijven kampen: begroting positief bijgesteld t.o.v. herziening juni
- Beweegcampagnes:
Deelnamegelden: begroting negatief bijgesteld
- Federatiewerking:
Begroting negatief bijgesteld t.o.v. herziening juni voor:
* Verzekering
* Lidgelden
7) JAARACTIEPLAN 2017
De vergadering keurt unaniem het jaaractieplan en bijhorende begroting voor werkingsjaar 2017
goed.
8) SPORTA 2020
Het dossier Sporta 2020 van de hele Sporta-groep wordt toegelicht.
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Plan van aanpak:


Personeel
 Engagement MM en medewerkers optimaliseren
 Invullen lacunes organisatiestructuur
 Vol inzetten op HR i.f.v. ‘speerpunten’ HR beleid
 Inzetten op co-creatie  ‘gedragen’ beleid
 Marketing upgraden i.f.v. aangroei klanten K&V  aanpak marcom federatie & centrum
 K&V versterken i.f.v. plan ‘Stronger’  hoger niveau
 Combinatie MM van ICT-Marcom-MV afbouwen en wegwerken
 Nieuwe aanpak ‘Aankoop en logistiek’  besparing
 Seizoensarbeid i.f.v. logistieke/technische taken daar waar nodig en mogelijk i.p.v.
aanwervingen.
 Federatiewerking upgraden i.f.v. nieuw beleidsplan
 Facility management implementeren



Kampen en vakanties
 Investeren noodzakelijk om te groeien
 Aanpak ‘Stronger’ leidt tot nieuwe strategie
 Productiedienst
Optimaliseren Product – Prijs - Plaats
o Vervanging Caroline (eigen ontslag) + Sandra (gedwongen ontslag)
o 2 nieuwe sterke MW ‘24h – no nonsens’
o HM: ontlasten van productiewerk / focus op beheer Beachclub
 Monitorendienst
Topmonitoren: beleving - engagement - gedrevenheid
o Unieke monitorendienst i.f.v. K&V integreren in dienst K&V
o HR beleid ‘apart’ aanpakken los van MD
 Marcom
o Extra MW i.f.v. contentwriting K&V
 Aanpak dagkampen: federatieclubs & bedrijven  Internaatkampen

Opmerkingen:
 Op 5 december gaan onze kampen online, een maand vroeger dan in het verleden. Er wordt
nu enkel een leaflet (i.p.v. brochure) verstuurd, en de nieuwe ‘on-line’ weg ingegaan via
social media.
 Bovendien gaan we ook verder inzetten op diversiteit.
o We mikken op 50 deelnemers meer volgend jaar.


Nieuw beleidsplan Sporta-federatie
 Investeren om doelstellingen nieuw beleidsplan te realiseren
 Extra medewerker
 Nieuwe strategie / lidgeldenstructuur
 Beleidsplan 2017 – 2020
 Financiële armslag SF
 Uitvoering SMP van start in 2017
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Mon Ventoux
 Behoud van concept met bijsturingen
 2017 idem voorgaande editie + memorial Tom Simpson i.k.v. VTM
 2018 conceptuele wijzigingen campagne
o Huidige Cannibalette wordt ‘verkorte Cannibale’
o Nieuw concept Cannibalette als haalbaar vervolg Ventourist
o Naamversterking Ventourist
 Laatste toepassing kaasschaafmethode naar groter positief resultaat
 Maximum besparingen doorgevoerd in editie 2017

AV gaat unaniem akkoord met het voorgestelde plan en wenst Sporta veel succes.
Opmerkingen vanuit AV
 Verhoging lidgeld volgens plan 2020: verdubbelt op 6 jaar tijd maar blijft slechts 12 euro.
Suggestie om onderscheid te maken voor jeugd. Veerle maakt de oefening.
 Subsidies niet uit het oog verliezen in plan 2020!
 Reserves bekijken.
 Bekendheid Sporta in grote steden: dit is één van de doelstellingen van het beleidsplan We
zijn eveneens bezig met onderhandelingen met Stad Antwerpen.
 Bezetting t.o.v. aanbod in kaart brengen.
9) KRACHTLIJNEN EN BEGROTING 2016 (BIJLAGEN)
Veerle presenteert de krachtlijnen die unaniem worden goedgekeurd door de leden van de
Algemene Vergadering.
Koen Janssens presenteert en analyseert de begroting voor 2017. Deze wordt unaniem aanvaard
door de leden van de Algemene Vergadering.
Conclusie:
Er wordt een basis gelegd voor toekomstige groei door te investeren in de werking (plan 2020). Dit
situeert zich op het vlak van personeel, communicatie en beleidsplan federatie.
10) ACTUALITEITEN

10.1. SPORTKAMPEN
Er wordt volop ingezet op marketing van onze sportkampen aan de hand van nieuwsbrieven,
animatiefilmpjes en social media.

10.2. WERKING
10.2.1. SUBSIDIES

DAC-subsidies zijn weggevallen en in 2017 vallen ook de gesco-subsidies weg. We zullen in totaal
12% minder subsidies ontvangen voor de algemene werking.
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10.2.2. LIDMAATSCHAP

Vanaf 01/01/2017 zal het lidmaatschap uitgebreid worden met:
o

Gratis individuele sportverzekering (24/24u, 7/7d) voor gezondheidssporten
(wandelen, fietsen, joggen, zwemmen, rolschaatsen, fitnessen en yoga) voor alle
leden

o

Verzekering voor 4 maanden (lessenreeksen, …)

o

Eventverzekering

o

Verzekering sportkampen

10.2.3. BELEIDSPLAN 2017-2020

Het beleidsplan 2017-2020 Sporta-federatie is via het digitale platform ingediend bij Sport
Vlaanderen. Het nieuwe decreet en de nieuwe werkwijze heeft toch wel een impact gehad op de
werkdruk (administratieve vereenvoudiging?).
Naaste de courante werking en de uitbreiding van de ondersteuning naar nieuwe leden hebben we
ervoor gekozen ook in te zetten op de beleidsfocussen:
- Sportkampen (verderzetting van het huidige sportkampenaanbod)
- Jeugdsport (verderzetting van het huidige kwaliteitslabel voor jeugdvriendelijke sportclubs)
- Innovatie (verderzetting van het Festiball-project – voorheen met studenten)
- Laagdrempelig sportaanbod: Sport(a) voor iedereen (kansengroepenbeleid als ronde draad
door de ganse federatiewerking)
- Laagdrempelig sportaanbod: zekersporten.be (platform voor ondersteuning van de nieuwe
lidmaatschapsvormen.
Voor de beleidsfocussen kunnen supplementaire subsidies worden gegenereerd (timing van
toezegging is echter niet gekend). Indien géén toezegging van subsidie zal niet alles in de geplande
vorm kunnen doorgaan.
Het beleidsplan 2017-2020 wordt unaniem goedgekeurd.

10.2.4. UNI-/MULTISPORTFEDERATIES

Veerle overloopt de fusieoperaties n.a.v. het nieuwe decreet.

10.3. MON VENTOUX
Promo via VTM
Tom Simpson Memorial

10.4. CONGRES

Mooi congres met een 150-tal aanwezigen. Vol programma. Minder populair thema, maar iedereen
ging met mooie boodschap naar huis.
11) VOLGENDE VERGADERING
Dinsdag 28 maart 2017 – 20u
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12) VARIA

12.1. NIEUWJAARSRECEPTIE

Iedereen wordt van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 17 januari om 19:30u.

12.2. VAD-SPORTA PARKLOOP DADIZELE
Volgende editie 12/02/2017.

12.3. LINKER OEVER

Op 16 oktober vond de derde editie van Linker Oever ½ marathon plaats. Er was een opkomst van
een 1000-tal lopers en 21 nationaliteiten. Op 8 januari kan je in Antwerpen terecht voor de
nieuwjaarsrun (5-10 km).
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