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1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 29 november 2016 
Het verslag werd gelezen en goedgekeurd. 
 
 

2. Aanvaarding en ontslag bestuurders 
 
Volgende ontslagen van bestuurders in de Algemene Vergadering worden aanvaard: 
Daria Vervaet 
 

 
3. Bespreking en goedkeuring jaarverslag S-Sport vzw 2016 
Het volledige werkingsverslag werd de leden vooraf per e-mail bezorgd. 
Het werkingsverslag 2016 wordt overlopen, de belangrijkste punten worden aangehaald en het verslag 
wordt goedgekeurd. 
 

 
4. Bespreking en goedkeuring afrekening – verslag bedrijfsrevisor S-Sport vzw 2016 
De afrekening wordt voorgelegd en uitvoerig toegelicht. 
De afrekening wordt samen met het verslag van de bedrijfsrevisor goedgekeurd. 
 

 

5. Ontheffing aansprakelijkheid bestuurders en commissarisrevisor 

De bestuurders en de commissarisrevisor worden ontheven van hun aansprakelijkheid. 

6. Geconsolideerde begroting 2017 S-Sport // Recreas vzw 
De begroting van S-Sport // Recreas wordt overlopen, de belangrijkste accenten worden aangehaald en 
deze wordt goedgekeurd. 
 

7. Kwaliteitsprincipes goed bestuur 
Binnen het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector dat in voege is sinds 1 januari 2017 
worden middelen veel meer dan voordien verdeeld op basis van output. Hierbij is ‘goed bestuur’ één 
van de drie kwaliteitsprincipes waarnaar 20% van de middelen binnen de ‘korf’ zullen gaan. 
75% van de subsidies binnen het kwaliteitsprincipe goed bestuur zullen worden verdeeld op basis van 
het beantwoorden aan harde (ja/neen) indicatoren; 25% op basis van het nakomen van een 
inspanningsverbintenis op vlak van zachte (getrapte) indicatoren. 
De harde indicatoren worden overlopen met nadruk op die indicatoren die een impact zullen hebben op 
de statuten en de manier waarop onze sportfederatie in de toekomst zal bestuurd worden. 



8. Bespreken toekomst S-Sport // Recreas vzw 
S-Sport // Recreas vzw staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Om aan het 
decreet te blijven voldoen dient onze sportfederatie de grens van de 10.000 leden te respecteren en 
minimum 1000 leden te hebben in 5 erkende sporttakken. Het zal dus naar de toekomst toe belangrijk 
zijn na te denken welke plaats S-Sport // Recreas vzw wil innemen in het sportlandschap en hoe we 
een meerwaarde kunnen blijven bieden binnen de huidige doelgroepenwerking. Er zijn op dit moment 
een aantal bedreigingen die we de komende jaren het hoofd zullen moeten bieden. S-Sport // Recreas 
zal aan een strategie moeten werken om zich te kunnen blijven profileren binnen het sportlandschap. 
 

9. Varia 
Er zijn geen variapunten en de vergadering wordt afgesloten. 
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