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1. Goedkeuring notulen 31/03/2021
Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (31/03/2021).
Er worden op het verslag volgende aanvullingen genoteerd:
-

-

Bennie Van Belleghem geeft aan dat de functie als bestuurder bij S-Sport // Recreas moeilijk te
combineren blijft met zijn professionele functie. Zodoende zal er nog worden gezocht naar een
mogelijke oplossing/alternatief voor zijn mandaat.
Decreet wijzigingen sportsector: momenteel is er nog geen verder nieuws vanuit de sportsector.
Update traject Living Tomorrow: er wordt binnen het traject verder gewerkt aan een
productoplossing om chronisch zieken meer aan het bewegen te brengen. Naast de
ontwikkeling van een product is de globale oefening lopende om alle segmenten van de werking
mee op te nemen binnen de dienstverlening.

2. Benoemingen/Adreswijzigingen
Sofie Meerschaut wordt als expert HR door de Algemene Vergadering afgevaardigd om een
mandaat op te nemen binnen het bestuur.
De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord en heet Sofie van harte welkom!
Thierry Daenekindt zijn adres is gewijzigd. Deze wijziging werd genoteerd en wordt doorgegeven ter
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
3. Subsidies 2020 en kencijfers 2019 / Ledencijfers 2020
Er was een fout geslopen in de ledentelling/kencijfers 2019. Het aantal lesgevers binnen onze
sportfederatie voor 2019 werd verkeerd doorgegeven aan onze subsidiërende overheid. Deze fout
werd in overleg met Sport Vlaanderen rechtgezet.
Gezien gecorrigeerde cijfers van 2019 bleek het gunstiger te zijn om voor de subsidiëring van 2020
te kiezen voor de ledencijfers van 2020. Deze keuzemogelijkheid werd ons namelijk terug
aangeboden door Sport Vlaanderen.
De Raad van Bestuur ging via mailraadpleging van 06/05/2021 unaniem akkoord om voor de
subsidiëring 2020 te kiezen voor de cijfers van 2020 (i.p.v. initieel voor 2019).
4. Ledentelling s.v.z. 2021
Op 25/05/2021 werd naar maandelijkse gewoonte een ledentelling uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat S-Sport // Recreas de decretale drempel van minimaal 1.000 leden in 5
subsidieerbare sporttakken reeds heeft behaald. Momenteel zijn er nog geen 10.000 subsidieerbare
leden aangesloten maar we hebben er vertrouwen in dat dit positief zal evolueren.
Gezien het moeilijke jaar door de corona-pandemie zijn we verheugd dat de meeste van onze
sportclubs blijven aansluiten en trachten de werking (her)op te starten.
5. Delegatiematrix
Er is een delegatiematrix opgemaakt dewelke aangeeft welke bevoegdheden iedereen heeft.
Deze delegatiematrix sluit aan bij het goede bestuur dat de sportfederatie voert
Marc: praktijk zal dit niet altijd evident zijn
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Bennie: bestelprocedure moet ook bekeken worden

Varia
Opmaak jaarplanning en begroting 2022

Voor akkoord,

Jet De Mol
Voorzitter S-Sport // Recreas
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