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VERSLAG 

bestuursvergadering 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 08/09/2021 - 15u00-17u00 

        Verslag 3/2021 

Aanwezig: 

Jet De Mol, Thierry Daenekindt, Tom Bosman, Marc Vanleynseele, Vera De Groof, Jotie De Meyer (lid en 

zonder stemrecht).  

 

Verontschuldigd: 

Bennie Van Belleghem 

 

Volmacht: 

Tom (volmacht van Bennie) 

Verslag:  

Jotie De Meyer 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring notulen 02-06-2021 
2. Ontslag Bennie Van Belleghem 
3. Personeelswijzigingen 
4. Twizzit 
5. Dienstverleningstraject beweging 
6. Varia 
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1. Goedkeuring notulen 31/03/2021 

Vraag van Marc of er ondertussen meer geweten is over de decreetswijziging. Er is eind augustus 

een toelichting geweest vanuit VSF, waar helaas niemand op aanwezig kon zijn. Jotie vraagt na of 

hiervan een neerslag is.  

 

Verder geen opmerkingen 

 

2. Ontslag Bennie van Belleghem 

Bennie biedt zijn ontslag aan voor RVB en AV. We zullen dit door de AV laten bekrachtigen en op dat 

moment ook een nieuwe vacature uitschrijven. Bennie was vertegenwoordiger vanuit G-sport. 

 

3. Personeel 

Nota personeel wordt toegelicht. Zowel Jotie als Ben nemen ontslag en zullen vervangen worden. 

Bijkomend willen we inzetten op een inhoudelijke medewerker die het dienstverleningstraject mee 

kan ondersteunen. (zie nota). 

 

Alvorens een uitbreiding van 0,9 VTE toe te staan wilt het bestuur een overzicht van de inhoudelijke 

taken van alle personeelsleden op nationaal.  

 

4. Twizzit 

De nota ledenbeheersysteem wordt toegelicht. Het bestuur steunt de vraag voor een nieuw 

ledenbeheersysteem op voorwaarde dat het een administratieve lastenverlaging inhoudt. Jotie 

verzekert dat dit het geval zal zijn en dat de exportfile voor ledenaangifte Sport Vlaanderen ook op 

punt zal staan op moment dat we intekenen. 

 

Het bestuur wijst wel op de drempelbedragen die de overheidsopdrachten-wetgeving bepaalt. Dit 

bedrag bedraagt 30.000 euro exclusief BTW.  

 

Indien we kiezen voor het uitgebreide pakket met facturatie voor een bedrag van 6950 euro excl. 

BTW komen we niet aan dit drempelbedrag en volstaat het om 3 vergelijkbare offertes op te vragen. 

 

Thierry wijst erop dat het contract met Twizzit een leasing betreft en geen investering.   

 

Tegen de volgende bestuursvergadering herwerken we de nota waarbij we volgende elementen 

toevoegen: 

- 3 offertes 

- E2e kan niet bieden wat we nodig hebben.  

 

Marc benadrukt dat het belangrijk zal zijn voldoende opleiding te voorzien voor medewerkers en 

clubs. Bovendien kunnen we niet verwachten van de poule administratie binnen elke federatie dat 

ze dit systeem eigen maken. De administratieve last zal bij de inhoudelijke medewerkers komen te 

liggen.   

 

5. Dienstverleningstraject. 

Jotie licht toe hoever we op dit moment staan met het dienstverleningstraject. Samen met de 

mutualiteit willen we een dienstverlening aanbieden met betrekking tot bewegen. Hiervoor zal een 
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werkgroep worden samengesteld met medewerkers uit de provinciale entiteiten en vanuit de 

mutualiteit. Ondertussen zetten we verder in op het innovatietraject met Living Tomorrow. 

 

 

6 Varia 

 

Ledenaangifte 

Jet maakt zich zorgen over de ledenaangifte; deze dient ten laatste ingegeven te worden op 15 

januari. Ze stelt voor om dit in november samen met Danny op te pakken. Sjabloon ledenaangifte is 

op dit moment al beschikbaar. 

 

Op dit moment hebben we het beoogde aantal leden en voldoen we aan de drempels van Sport 

Vlaanderen. Ledenaangifte vormt in principe geen probleem maar feedback die volgt in het voorjaar 

zal de nodige effort en ondersteuning vragen.  

 

Op 1/09 werd het aantal leden doorgegeven voor de erkenningsvoorwaarden aan Sport Vlaanderen.  

 

Jeugdsport 

Vanuit Sport Vlaanderen is er een extra toelage voor jeugdsport omwille van corona. Uitbetaling 

gebeurt voor het einde van oktober. Danny zal communicatie verzorgen aan de clubs en collega’s in 

CC zetten.  

 

G-voetbaltornooi 25/09 

Jet en haar twee dochters komen helpen op het G-voetbaltornooi. Iedereen is welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

Jet De Mol         
Voorzitter S-Sport // Recreas      


