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VERSLAG 

BESTUUR (Raad van Bestuur) 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 18/11/2020 - 13u-15u 

        Verslag 4/2020 

Aanwezig: 

Bennie Van Belleghem, Jet De Mol, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Ben Hageman 

(lid en zonder stemrecht), Jotie De Meyer (lid en zonder stemrecht), Danny Van Nuffel 

(verslaggever en zonder stemrecht) 

Verontschuldigd: 

Vera De Groof, Tom Bosman  

Verslag:  

Danny Van Nuffel 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring verslag RVB 30/09 

2. Goed Bestuur: 

a. Wijzigingen intern reglement 

b. Ondertekenen gedragscode 

c. Zelfevaluatie RVB 

3. Billateraal gesprek Sport Vlaanderen / Overleg top Sport Vlaanderen rol 

multisportfederaties 

4. Werkgroep sportclubondersteuning 

5. Noodfonds 

6. Druk lidkaarten 

7. Nieuwe datum RVB & AV 
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1. Goedkeuring verslag RVB 30/09 

Alle Bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (30/09/2020). Er 

worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd. 

 

2. Goed Bestuur 

Om de implementatie van Goed Bestuur binnen de sportfederatie te verbeteren, zijn er 

enkele aanpassingen gemaakt in het Intern Reglement. Deze aanpassingen zijn opgesteld 

volgens de feedback die Sport Vlaanderen ons gaf in het rapport rond Goed Bestuur 2019.   

 

a. Wijzigingen intern reglement 

- Art. 2.6 Tuchtreglement 

Toevoeging van het tuchtreglement aan het intern reglement. Hierin staat de 

definiëring en procedure bij grensoverschrijdend gedrag. Handelingen en 

gedragingen die tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn, zullen behandeld worden 

door het Vlaams Sport Tribunaal. Het tuchtreglement is juridisch goedgekeurd door 

het advocatenkantoor Stibbe. 

- Art 3.2.1 Samenstelling Het Bestuur 

Aanpassing dat Het Bestuur uit minimaal 5 bestuurders bestaat i.p.v. 4. Volgens 

het Decreet moet dit 5 zijn. 

- Art. 3.2.4 Opstellen van de agenda van de vergadering Het Bestuur en 

Algemene Vergadering 

Toevoeging in titel + ‘Het Bestuur komt minstens 5 keer per jaar samen.’ 

- Art. 3.2.5 Verloop van de vergadering en goedkeuring van besluiten 

Toevoegingen (verloop vergadering RvB was niet aanwezig in Intern Reglement): 
‘De voorzitter ook toezicht houdt op de naleving van de procedures voor het 
opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en 
de goedkeuring van besluiten. ‘ 
‘De stemming van de Algemene vergadering gebeurt door handopsteking of – indien 
gevraagd door minstens 1/3 van de werkende leden die aanwezig zijn – door 
geheime stemming. Geheime stemming gebeurt schriftelijk. Een eventuele 
stemming over personen is steeds geheim. ‘ 
‘Het Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige 
bestuurders. De besluiten binnen het Bestuur worden genomen bij gewone 
meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die 
de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.’ 

- Art 3.4 Profielen bestuursleden 

Toevoeging ‘In het kader van onze missie/visie en strategische doelen van de 

organisatie werden de in het document beschreven profielen opgesteld.’ 

Schrapping ‘De profielen werden afgestemd op het beleidsplan  in functie van de 

te behalen doelstellingen.’ 

- Art. 3.5 Bevoegdheden (bestuurders) 

Voor het delegeren van taken en bevoegdheden maakt het Bestuur gebruik van de 

delegatiematrix. Delegatiematrix is nog in opmaak. 
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- Artikel 4.1 Interne meldingsplicht van wangedrag – procedures 

klachtenbehandeling 

Toevoeging van ‘De interne procedure kan geraadpleegd worden in Artikel 33 en 34 

van het arbeidsreglement.’ 

- Artikel 4.2 Procedure interne meldingsplicht van wangedrag 

Procedure klacht geschrapt. In principe wordt dit vermeld in het arbeidsreglement. 

Als er een klacht of dergelijke binnenkomt moet je heel deze procedure 

doorlopen, terwijl dit in een aantal gevallen niet nodig zal zijn. Het hangt vaak 

van klacht tot klacht af hoe je deze afhandelt. 

- Bijlage 2.2 verkiezingsreglement 

Voorzitter Karin Van Mossevelde aangepast naar een invulveld voor de naam van de 

huidige voorzitter. 

b. Ondertekenen gedragscode 

De gedragscode die goedgekeurd werd in het vernieuwde Intern Reglement van 2019 

moet ondertekend worden door de bestuurders, directie en personeelsleden. De 

gedragscode zal daarvoor doorgenomen worden door de bestuursleden en ondertekend 

via mail bezorgd worden. Vervolgens zal de gedragscode verstuurd worden naar de 

directie en personeelsleden ter ondertekening. 

 

c. Zelfevaluatie Het Bestuur 

Voor een correct Goed Bestuur te implementeren, dient Het Bestuur een zelfevaluatie 

uit te voeren. De evaluatie zal gaan over het functioneren van Het Bestuur als 

beslissingsorgaan en over het functioneren van de bestuurders. De evaluatie zal 

doorgaan tijdens volgende Raad van Bestuur op 16/12. 

 

3. Billateraal gesprek Sport Vlaanderen / Overleg top Sport Vlaanderen rol 

multisportfederaties 

TIjdens het bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen (14/10) werd het nieuwe 

beleidsplan 2021-2024 van onze federatie positief onthaald. We hopen dat onze 

aanvraag tot erkenning en subsidiëring als multisportfederatie voor de beleidsperiode 

2021-2024 wordt goedgekeurd. In januari 2021 zal Sport Vlaanderen haar beslissing 

hierover kenbaar maken. 

Daarnaast gaat er op 18/11 een informeel, verkennend gesprek door met de top van 

Sport Vlaanderen over de rol van multisportfederaties. Dit gesprek kadert binnen de 

evaluatie van het huidige decreet dat momenteel lopende is. Het resultaat van dit 

overleg zal toegelicht worden aan de bestuurders per mail en op de volgende 

bestuurdersvergadering. 

 

4. Werkgroep sportclubondersteuning 

Door van financiële besparingen (afbouw DAC-middelen) is S-Sport // Recreas 

genoodzaakt om 4 personeelsleden te laten gaan. De vraag dringt zich op of het 

huidige takenpakket van de sportclubondersteuners dezelfde vorm kan blijven 

aanhouden.  

Om die reden zagen we de noodzaak om de met de sportclubondersteuners rond de 

tafel te zitten. De werkgroep bekijkt de structuur en het takenpakket binnen de 

verschillende provincies zodat er waar nodig en mogelijk efficiënter kan gewerkt 

worden.  
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5. Noodfonds 

Vanwege de sportsector dit jaar moeilijke tijden beleefde door de Corona-pandemie 

komen er compensatiemaatregelen vanuit de Vlaamse Regering. Zo kan S-Sport // 

Recreas aanspraak maken op een bedrag uit het Noodfonds Sport dat minimaal 20% 

bedraagt van de algemene werkingssubsidie 2019. S-Sport // Recreas diende een 

dossier in voor het indienmoment van 15/11.  

 

De subsidies van het Noodfond moeten als volgt worden aangewend: 

 maximaal 40% van de steun kan worden aangewend voor het compenseren van het 

nettoverlies van de sportfederatie of organisatie voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding zelf 

 minimaal 60% van de steun wordt aangewend voor minstens een van de volgende 

elementen: 

o het toekennen van financiële steun aan haar sportclubs, respectievelijk aan 

haar aangesloten verenigingen 

o het realiseren van een of meer participatiebevorderende 

of kwaliteitsbevorderende projecten die specifiek gericht zijn op personen 

tot achttien jaar of op personen met een handicap of beperking, in functie 

van het stimuleren van de heropstart van hun sportactiviteiten, 

respectievelijk sportieve vrijetijdsactiviteiten 

 

Binnen de boekhouding is voor het gebruik van het bedrag een aparte analytische code 

opgemaakt. 

 

6. Druk lidkaarten 

Bij het afschaffen van de lidkaarten van S-Sport // Recreas werd er beslist om vanaf 

dan een lidmaatschapsbrief naar de leden te versturen. Alleen was het niet duidelijk 

of de lidmaatschapsbrieven dienen gepersonaliseerd te worden. Sommige clubs geven 

nadrukkelijk aan dat ze een gepersonaliseerde lidmaatschapsbrief willen voor hun 

leden. Daardoor bestaan er nu verschillende systemen en afspraken. Om consistent en 

efficiënter te werken wordt dit besproken op de CV waarom en voor wie er een 

gepersonaliseerde lidmaatschapsbrief moet opgesteld worden. 

 

De visie van het bestuur hierrond is:  

- Wat is de waarde van zo’n brief? Als deze brief geen meerwaarde heeft dan hoeft 

het inderdaad niet meer.  

 

7. Nieuwe datum RVB & AV 

Raad van Bestuur: op 16/12 van 9u tot 11u.  

Algemene Vergadering: 16/12 van 16u tot 18u. 

 

To do 

Alle bestuurders en personeelsleden dienen de gedragscode door te nemen en te 

ondertekenen. 

 

Er zijn geen verdere variapunten. De vergadering wordt afgesloten.
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Stemresultaten Bestuur 18/11/2020 

     

Naam Voornaam Functie - Bestuur/ AV 
Goedkeuring notulen vorige 

vergadering (30/09/2020) 

Goed Bestuur:  

Item A, B en C. 

Bosman Tom Stakeholder – Bestuur & AV - - 

Daenekindt Thierry 
Secretaris/Penningmeester - 

Bestuur & AV A A 

De Groof Vera Arts – Bestuur & AV - - 

De Mol Jet Voorzitter - Bestuur & AV A A 

Van 

Belleghem 
Bennie 

Clubbestuurder (G-Sport) / 

Bestuur & AV 
A A 

Vanleynseele Marc Stakeholder - Bestuur & AV A A 

   4/6 4/6 

Akkoord: A 

Niet Akkoord: NA 

Geen stem uitgebracht: - 

Voor akkoord, 

       

 

 

 

Jet De Mol        
Voorzitter S-Sport // Recreas vzw     


