VERSLAG
BESTUUR (Raad van Bestuur)
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 31/03/2021 - 9u-11u
Verslag 1/2021
Aanwezig:
Jet De Mol, Bennie Van Belleghem, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Vera De Groof, Ben
Hageman (lid en zonder stemrecht), Jotie De Meyer (lid en zonder stemrecht), Danny Van Nuffel
(verslaggever en zonder stemrecht)
Verontschuldigd:
Tom Bosman (volmacht aan Bennie Van Belleghem)
Verslag:
Danny Van Nuffel

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring notulen 16/12/2020
Werkingsverslag 2020
Financieel verslag 2020
Mogelijke decreetswijzigingen sportsector
Goed bestuur: scorerapport harde indicatoren 2020
Beleidsplan 2021-2024 en raming algemene werkingssubsidies 2021
Update traject living tomorrow
Varia: Begrotingsopmaak mei 2021 voor 2022
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1. Goedkeuring notulen 16/12/2020
Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (16/12/2020). Er
worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd.
2. Werkingsverslag 2020
Het werkingsverslag van S-Sport // Recreas wordt tegen 31/03/2020 aan Sport Vlaanderen bezorgd.
Het verslag is op dezelfde manier opgesteld als voorgaande jaren van de olympiade 2017-2020.
Hieruit blijkt dat we het aantal subsidieerbare leden goed in stand houden en Goed Bestuur flink
vooruit is gegaan ondanks 2020 een turbulent jaar was.
Hierbij moeten we meteen de bedenking maken dat S-Sport // Recreas de impact van Corona op het
aantal leden en sportclubs nog niet in grote mate gevoeld heeft in 2020. We vermoeden dat de
sportfederatie het effect van de Corona-pandemie in 2021 zal voelen. Daarom zullen de cijfers
betreffende het aantal subsidieerbare leden extra in het oog gehouden worden.
3. Financieel verslag 2020
Ondanks dat er in 2020 bepaalde activiteiten niet konden doorgaan, wordt het boekjaar 2020
afgesloten met een positief resultaat van € 93.274,69. Zijnde het verschil tussen het totaal van de
opbrengsten en het totaal van de kosten.
Zo zijn er extra subsidies gekomen (in de vorm van het noodfonds) om verliesposten vanwege de
corona-pandemie te dichten.
4. Mogelijke decreetswijzigingen sportsector
Eind 2020 kreeg S-Sport // Recreas van Sport Vlaanderen te horen dat er in 2023 een
decreetswijziging zal doorgevoerd worden waarbij multisportfederaties een andere rol toebedeeld
zullen krijgen. Ondertussen hebben enerzijds de unisportfederaties en anderzijds de
multisportfederaties samengezeten hierover en gaan hun bevindingen aan Sport Vlaanderen
overdragen. Momenteel is er nog geen verdere informatie over de specifieke decreetswijzigingen.
5. Goed bestuur: scorerapport harde indicatoren 2020
In 2020 verbeterde de sportfederatie haar score op Goed Bestuur van 78% naar 90%. Er is
momenteel nog een kleine groeimarge die we trachten te behalen in het toevoegen van de
delegatiematrix.
6. Beleidsplan 2021-2024 en raming algemene werkingssubsidies 2021
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De algemene geraamde werkingssubsidie van 2021 liggen in lijn met die van 2020.
7. Update traject living tomorrow
Binnen het traject Living Tomorrow wordt er gezocht naar een productoplossing voor leden van de
mutualiteit. Er is een werkgroep samengesteld waarin Jotie De Meyer en Tessa van Opstal zetelen.
In die werkgroep wordt er een oplossing gezocht om chronisch zieken meer te laten bewegen.
Momenteel wordt er een oplossing uitgewerkt door het combineren van de meest uitgesproken
ideeën. Zo zal een persoon met een chronische ziekte via een beweegwijzer een sport kunnen
kiezen waarin hij/zij interesse heeft en is aangepast aan de ziekte. Vervolgens kan de persoon
eventueel doorverwezen worden naar een BOF-coach of personal trainer.
Daarnaast geven chronisch zieken aan dat zij moeilijkheden hebben met het vinden van personen
om op hun niveau te sporten. Daarom wil het project werk maken van een soort van Tinder-app om
matches te zoeken tussen personen met dezelfde interesse in sporten en dezelfde mogelijkheden
hebben.
Het is nog niet duidelijk welke rol de overige medewerkers van S-Sport // Recreas hierin gaan
opnemen.
8. Varia:
o Begrotingsopmaak mei 2021 voor 2022
Dit jaar zal er al in mei gestart worden met de opmaak van de begroting 2022. Vanwege de
structuur van de begroting 2022 er iets anders zal uitzien met het ontbreken van de GOL. Marc
stelt voor dat er gestart moet worden met een geconsolideerde rekening vanuit nationaal.
o

Bennie Van Belleghem, verandering van functie

Bennie verandert vanaf 01/04/2021 van functie, namelijk Bond Moyson Oost-Vlaanderen en
weet niet of hij overdag tijd kan vrijmaken voor het Bestuur van S-Sport // Recreas. Hij zal dit
navragen.
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Stemresultaten Bestuur 31/03/2021

Naam

Voornaam

Functie - Bestuur/ AV

Goedkeuring notulen vorige
vergadering (16/12/2020)

Bosman

Tom

Daenekindt

Thierry

De Groof

Vera

Arts – Bestuur & AV

A

De Mol

Jet

Voorzitter - Bestuur & AV

A

Van
Belleghem
Vanleynseele

Bennie
Marc

Stakeholder – Bestuur & AV
Secretaris/Penningmeester

Volmacht aan Bennie
-

Bestuur & AV

Clubbestuurder

(G-Sport)

Bestuur & AV
Stakeholder - Bestuur & AV

/

A

A
A
6/6

Akkoord: A
Niet Akkoord: NA
Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,

Jet De Mol
Voorzitter S-Sport // Recreas
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