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VERSLAG 

BESTUUR (Raad van Bestuur) 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 30/09/2020 - 14u-16u 

        Verslag 3/2020 

Aanwezig: 

Vera De Groof, Marc Vanleynseele, Tom Bosman, Jet De Mol, Thierry Daenekindt, Ben Hageman 

(verslaggever en zonder stemrecht), Jotie De Meyer (verslaggever en zonder stemrecht). 

 

Verontschuldigd: 

Bennie Van Belleghem (volmacht aan Jet De Mol). 

 

Verslag:  

Jotie De Meyer & Ben Hageman 

 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering (30/06/2020) 

2. Stand van zaken sportfederatie en cel sport & beweging 

3. Aanstellen clubbestuurder voor Algemene Vergadering 

4. Beleidsplan 2021-2024 

5. Jaarplanning 2021 

6. Varia: 

a. Tarief P&V Verzekering 

b. Magazines Dialoog en S-Plus Mag. 

c. Combi-lidmaatschap S-Sport // Recreas en VFG 

d. Delegatiematrix 

e. Goed Bestuur 
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1. Goedkeuring notulen vorige vergadering (30/06/2020) 

Alle Bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (30/06/2020). Er worden 

geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd. 

 

2. Stand van zaken sportfederatie en cel sport & beweging 

S-Sport // Recreas heeft op 1 september 2020 haar nieuw beleidsplan ingediend voor de komende 4 

jaren. Dit beleidsplan is een verderzetting van het huidige beleid waarbij de core-business het 

ondersteunen van sportclubs betreft. We streven naar een efficiënte ondersteuning van de 

aangesloten sportclubs die ervoor moet zorgen dat clubs administratief ontlast worden. Daarnaast 

zetten we in op een beweegbeleid dat zich richt naar alle Vlamingen. Om deze ambitie waar te 

maken geloven we in een sterk partnership met de Socialistische Mutualiteit, dat we de komende 

jaren verder willen uitwerken. 

Een verdere toelichting over het nieuwe beleidsplan 2021-2024 volgt in punt 4. 

 

3. Aanstellen clubbestuurder voor Algemene Vergadering 

Tijdens de Bestuurdersvergadering van 30/06 werd de kandidatuur van 3 clubbestuurders benoemd 

als lid van de RVB/AV.  

Het gaat over volgende personen: 

Van Belleghem Bennie (voor RVB en AV) – vertegenwoordiger sporttak G-sport 

Leo De Nutte (voor AV) – vertegenwoordiger sporttak wandelen 

Annelies Lemmens (voor AV° – vertegenwoordiger sporttak wielrennen 

 

Deze aangestelde bestuurders, actief als bestuurslid van een sportclub aangesloten bij onze 

sportfederatie, vertegenwoordigen respectievelijk 3 van onze 5 meest beoefende (G-sport, 

wandelen, fietsen, dansen, wielrennen) sporttakken. 

Hun expertise moet ons in staat stellen de sporttakken verder uit te bouwen en te ondersteunen. 

De aanstelling van clubbestuurder Kathy De Rycke, actief als bestuurslid van een G-sportclub, werd 

niet weerhouden. 

Het bestuur besliste unaniem dat de expertise rond de sporttak G-sport reeds voldoende aanwezig 

is binnen onze AV. Dit maakt dat we op vandaag nog een plaats vrij hebben voor een 4de 

clubbestuurder die expertise heeft in één van volgende sporttakken: dansen of voetbal. 

Daarnaast zullen we in 2021 actief inzetten op de sporttakken fitness en paardrijden. 

Clubbestuurders uit een sportclub met desbetreffend aanbod kunnen zich eveneens kandidaat 

stellen. De verdere uitbouw van deze sporttakken kan alleen maar versterkt worden met een 

expert binnen dit veld. 

 

Aanvullend wordt de volledige vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen overlopen. De 

nieuwe samenstelling wordt definitief bekrachtigd en zal ter publicatie worden aangeboden. 
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4. Beleidsplan 2021 – 2024 

Het beleidsplan 2021-2024 wordt toegelicht aan de bestuurders. De focus ligt op clubondersteuning 

en de administratieve vereenvoudiging van hun werking. Daarnaast wordt ingezet op de 5 top-

sporttakken en wordt actie ondernomen om nieuwe sporttakken in het daglicht te zetten. 

 

Opmerkingen Marc:  

Er is de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op vlak van ‘goed bestuur’, wat een goede zaak is. 

De vraag is echter welke progressie nog mogelijk is?  

Jet wijst erop dat het veel inspanning vergt om de huidige score te behouden en dat inspanningen 

moeten afgewogen worden ten aanzien van de resultaten die geboekt kunnen worden. De ambitie 

is om de komende jaren minstens een status quo te realiseren. Verder laat Jet weten dat er een 

feedbackrapport volgt nadat de foto is genomen. Na ontvangst heb je maar enkele dagen om hier 

op te reageren en zaken recht te zetten of aan te leveren.  

Marc stelt tevens de vraag wat de volgende stappen zijn in de indieningsprocedure van het 

beleidsplan? 

Ben licht toe dat volgend op het indienen er een bilateraal overleg gepland staat met Sport 

Vlaanderen op 14 oktober. Op dat moment zal Sport Vlaanderen eventuele vragen stellen ter 

verduidelijking. In het najaar volgt er dan nog een overleg voor de opmaak van een 

inspanningsverbintenis, die door beide partijen ondertekend dient te worden. 

 

 

5. Jaarplanning 2021 

De overkoepelende jaarplanning, bestaande uit de jaarplanning van het nationale secretariaat en 

de jaarplanningen van de provinciale zetels, wordt toegelicht. 

In het eerste jaar van een nieuwe beleidsperiode zijn geen grote wijzigingen in de jaarplanning 

aangebracht ten aanzien van de jaarplanning 2020. 

Er werd voor de opmaak van de jaarplanning 2021 aan de medewerkers meegegeven om te 

focussen op de 5 top-sporttakken en daarnaast actief in te zetten op het thema GES (Gezond en 

Ethisch Sporten). We merken positief op dat binnen elke provinciale zetel 1 of meerdere 

vormingsmomenten rond dit thema wordt georganiseerd. 

Gezien de huidige coronacrisis valt af te wachten in welke mate activiteiten en evenementen 

kunnen doorgaan.  
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6. Varia 

 
a. Tarief P&V Verzekeringen 

Op heden en lopend binnen de huidige aanbesteding (tot 31/12/2021), is een vaste afdracht aan 

onze verzekeraar per verzekerd lid vastgelegd. 

Op vandaag is het nog niet duidelijk of en hoeveel de premie zou stijgen bij het toekennen van de 

nieuwe aanbesteding (01/01/2022). 

De aanbesteding voor de verzekering zit vervat in de globale aanbesteding van de Mutualiteit. Wij 

vragen uitdrukkelijk dat binnen de nieuwe aanbesteding en de onderhandelingen ervan de nodige 

aandacht wordt gegeven aan onze sportfederatie. 

Momenteel bieden wij een aantrekkelijke en concurrentieel sterke verzekering aan voor onze 

sportclubs en leden. Mocht de afdracht aan onze verzekeraar stijgen dan heeft dit uiteraard een 

impact op ons lidmaatschapstarief en marktpositie. 

 
b. Magazines Dialoog en S-Plus Mag. 

Er werd beslist om vanaf 2021 niet langer gebruik te maken van de 2 pagina’s die Nationaal ter 

beschikking had.  

Marc uit zijn bezorgdheid over de beslissing omdat heel wat leden ook bij VFG en S-Plus zijn 

aangesloten en dit beschouwt werd als een service. Vanuit nationaal hebben we de visie dat we 

deze budgetten beter kunnen aanwenden om nieuwe leden op andere manieren aan te trekken.  

De beslissing om vanaf 2021 de nationale pagina’s niet meer in te vullen in beide magazines wordt 

behouden. De provinciale pagina’s worden nog steeds ingevuld. 

 
c. Combi-lidmaatschap S-Sport // Recreas en VFG 

Het combi-lidmaatschap houdt in dat personen die lid zijn van S-Sport // Recreas aan een 

voordeliger tarief ook kunnen lid worden van VFG (Vereniging Personen met een Handicap). 

Dit combi-lidmaatschap werd in vraag gesteld door VFG. 

De nodige analyses zullen worden uitgevoerd om te bepalen welke impact het afschaffen van het 

combilidmaatschap met zich meebrengt. 

 
d. Delegatiematrix 

Secretaris/Penningmeester Thierry ontwikkelde een sjabloon om de individuele bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van bestuurders en verantwoordelijken in kaart te brengen.  

Eenmaal S-Sport // Recreas dit in kaart heeft gebracht en toegevoegd aan het intern reglement 

wordt dit opnieuw geagendeerd. 

 

e. Goed Bestuur 

In het kader van Goed Bestuur, een vast beleidspunt voor sportfederaties, wordt gemeld dat nog 

een aantal zaken in orde moeten gebracht worden. De deadline hiervoor is 15/12/2020. Er wordt 

gecommuniceerd aan de leden dat op de volgende RVB dit agendapunt meer in detail wordt 

besproken. 
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To do 
Alle bestuurders en personeelsleden een verklaring laten ondertekenen dat ze akkoord gaan met 

het intern reglement. 

Bestuurders worden gevraagd om een kopie van hun ID en adres voor het UBO register aan te 

leveren. 

 

Er zijn geen verdere variapunten. De vergadering wordt afgesloten.
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Stemresultaten Bestuur 30/09/2020 

     

Naam Voornaam Functie - Bestuur/ AV 

Goedkeuring 

notulen vorige 

vergadering 

(30/06/2020) 

 

Stand van zaken 

sportfederatie en 

cel sport & 

beweging 

 

Aanstellen 

clubbestuurder voor 

Algemene Vergadering 

 

Beleidsplan 

2021-2024 

 

Jaarplanning 

2021 

 

Tarief P&V 

Verzekering 

Magazines 

Dialoog en S-

Plus Mag. 

 

Combi-

lidmaatschap 

S-Sport // 

Recreas en 

VFG 

 

Delegatie-

matrix 

Bosman Tom Stakeholder – Bestuur & AV A A A A A A NA A A 

Daenekindt Thierry 
Secretaris/Penningmeester 

- Bestuur & AV A A A A 

A A A A A 

De Groof Vera Arts – Bestuur & AV A A A A A A A A A 

De Mol Jet Voorzitter - Bestuur & AV A A A A A A A A A 

Van Belleghem Bennie 
Clubbestuurder (G-Sport) / 

Bestuur & AV 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht 

aan 

Jet De Mol 

Volmacht 

aan 

Jet De Mol 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht aan 

Jet De Mol 

Volmacht 

aan 

Jet De 

Mol 

Vanleynseele Marc Stakeholder - Bestuur & AV A A A A A A NA A A 

   

6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 4/6 6/6 6/6 

Akkoord: A 

Niet Akkoord: NA 

 


