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VERSLAG 

bestuursvergadering 

S-Sport // Recreas vzw 

 

 

Online meeting 13/10/2021 - 15u00-16u00 

        Verslag 4/2021 

Aanwezig: 

Jet De Mol, Tom Bosman, Marc Vanleynseele, Vera De Groof, Jotie De Meyer (lid en zonder stemrecht), 

Danny Van Nuffel (lid en zonder stemrecht)  

 

Verontschuldigd: 

Bennie Van Belleghem, Thierry Daenekindt, Sofie Meerschaut 

 

Verslag:  

Danny Van Nuffel 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring notulen 08/09/2021 

2. Overdracht Nationaal Verantwoordelijke 

3. Personeelswijzigingen 

4. Sporttechnische medewerker Limburg 

5. Twizzit 

6. Bilateraal overleg met Sport Vlaanderen terugkoppeling 

7. Ledenaangifte + feedback (timing) 



 
 

2 

 

 

1. Goedkeuring notulen 08/09/2021 

De notulen van de bestuursvergadering van 08/09/21 worden goedgekeurd.  

 

2. Overdracht Nationaal Verantwoordelijke 

Jotie De Meyer stopt als nationaal verantwoordelijke bij S-Sport // Recreas op 14/10. De vacature 

voor de open functie nationaal verantwoordelijke loopt tot 13/10/21. 

 

3. Personeelswijzigingen 

- Ben Hageman heeft tot op heden zijn ontslag nog niet ingediend, maar in wederzijds overleg is 

er beslist dat dit op 31/12 zal gebeuren. 

- Herman Hombroeck gaat naar S-Plus. Wetende dat Pina haar opzeg aan het doen is, hebben we 

gevraagd om iemand extra aan te trekken in Limburg. 

- Er is nog geen beslissing gekomen omtrent het openstellen van een vacature voor de nieuwe 

stafmedewerker. Hij/zij zou de trekker worden van het living tomorrow project en zou op de 

pay-roll van de mutualiteit komen. 

 

4. Sporttechnische medewerker Limburg 

Er zal een vacature uitgeschreven worden voor een nieuwe sporttechnische medewerker in 

Limburg. 

 

5. Twizzit 

Twizzit werkte voor ons twee voorstellen op maat uit (zie afbeelding onder). In beide voorstellen zit 

clubbeheer en ledenbeheer vervat en is er een basispakket CRM voor clubs, waarbij clubs toegang 

hebben tot een online portaal en zowel club- als ledengegevens permanent kunnen updaten. 

Uiteraard kunnen clubs ook updates via een Excelsheet aan  ons bezorgen die wij nadien eenvoudig 

kunnen uploaden in het systeem. Manuele handelingen/input worden hierdoor tot een minimum 

beperkt en rapportering kan sneller en accurater. 

 

Voorstel 2 gaat nog een stapje verder waarbij facturatie geïntegreerd wordt. Op die manier kan 

facturatie eenvoudig verlopen door een klik op de knop en worden betaalherinneringen 

automatisch verzonden.  

Tegen een beperkte meerprijs kan online betalen ook voorzien worden: 

 Eénmalige opstartkost van € 49 (excl. BTW) voor het koppelen van het rekeningnummer van 

jouw organisatie. 

 Transactiekost van € 0.3  + 0.75 % van het getransfereerde bedrag (excl. BTW). 
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Prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

 

In de vorige bestuursvergadering gaf het bestuur aan dat zij achter de beslissing staan om in te gaan 

op voorstel 2 dat we van Twizzit verkregen op voorwaarde dat het een administratieve 

lastenverlaging inhoudt. 

 

De offerte van Twizzit zal het drempelbedrag van €30.000 (exclusief BTW) die de 

overheidsopdrachten-wetgeving bepaalt niet overschrijden. Hierdoor volstaat het om 3 

vergelijkbare offertes op te vragen. De vergelijkende offertes werden ondertussen al opgevraagd.  

 

- De jaarlijkse vaste licentie van Twizzit zal voor de komende 3 jaar €6.950 (excl. BTW) kosten. 

 

- De jaarlijkse kosten voor ‘Mijn Beheer’ komen op een vast bedrag van €10.500, aangevuld 

met een kost van €0,30 per lid. Voor bv. 17.000 leden zou dit neerkomen op:  

€10.500 vast bedrag + (17000*€0,30) = €15.600 (excl. BTW). 

 

- ‘Ledenbeheer’ vraagt voor hun jaarlijkse licentie €0,83 per lid wat voor bv. 17.000 leden een 

kost van €14.110 (excl. BTW) zou bedragen. 

 

Er is een unaniem akkoord van het bestuursorgaan over de samenwerking met Twizzit. 
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Marc maakt de bedenking dat er opleidingen zullen georganiseerd moeten worden voor de 

sporttechnische medewerkers die aan de slag gaan met Twizzit. We kunnen namelijk niet 

verwachten dat de administratieve medewerkers in de provincies aan de slag gaan met Twizzit 

waardoor deze werklast bij de sporttechnische medewerkers in de provincies zal komen te liggen. 

 

6. Bilateraal overleg met Sport Vlaanderen terugkoppeling 

 

Op 11/10 had S-Sport // Recreas een bilateraal overleg met haar dossierbeheerder Els Vanmol van 

Sport Vlaanderen. In dit overleg kregen we een terugkoppeling over het erkenning en subsidiëring 

van onze sportfederatie voor 2022 op volgende vlakken: 

 

- Basiserkenning  

Het indienen van de erkenning werd goed bevonden door Sport Vlaanderen.  

 

- Beleidsfocussen 

o Sportkampen 

Voor de beleidsfocus sportkampen kregen we de tip om bij te houden hoeveel personen 

er uiteindelijk doorstromen naar onze organisatie na het deelnemen aan een 

sportkamp. 

o Jeugdsport 

Voor jeugdsport is er in 2022 €2,5 miljoen subsidies beschikbaar terwijl er voor €4,5 

miljoen werd aangevraagd door de sportfederaties. S-Sport // Recreas begrootte 

€25.000 aan subsidies van Sport Vlaanderen voor haar jeugdsportproject met een eigen 

inbreng van €6.250. 

 

Het beleidsplan moet gedetailleerder doorgegeven worden op vlak van timing. De timing van het 

beleidsplan zal bekeken worden en daarnaast zal jaarlijks de jaarplanning naar Sport Vlaanderen 

doorgestuurd worden. 

 

7. Ledenaangifte + feedback (timing) 

Op  15 januari (15 dagen na het afsluiten van de periode) moet de ledenaangifte ingediend worden 

op het digitaal platform van Sport Vlaanderen. Na het indienen ontvangt S-Sport // Recreas 

feedbackbestanden waarmee de sportfederatie aan de slag moet gaan om de incorrecte gegevens 

aan te passen. 
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Begin november gaat Danny zo snel mogelijk aan de slag met de ledenaangifte zodat we hier ruim 

op tijd in orde mee zijn. We hoeven natuurlijk niet te wachten op 15 januari om de ledenaangifte in 

te dienen. 

 

 

 

 

 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

Jet De Mol         
Voorzitter S-Sport // Recreas      


