Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Amateursportfederatie vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
donderdag 2 april om 19u00
Verontschuldigden: Meulemans Dirk (rvb), Ianthe Quireyns (De Schorre) en Swennen
Steffi (Sporty Sportief/Sporty Creactief).
Aanwezigen: Marina Biscop (WJJF), Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb),
Nassel R. (ZIBR), Rodder Jos (AVB Kempen), Van Herbruggen Eddy (rvb), Vets Louis
(rvb), Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine en Vanderoye Chris
(FROS Amateursportfederatie vzw).
11 niet-stemgerechtigde aanwezigen
Aanwezige effectieve leden: Couwels Marina (VASCO), De Blieck Carlos (Zwembad
Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), Gittenaer Marc (stichtend lid), Gysel
Geert (Gentloopt vzw), hertleer Raoul (Knuroo Gent), Janssens Pierre (stichtend lid),
Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Merckx Iréna (VZT), Stroobandt Jean-Pierre (stichtend
lid), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Acker Patrick (VKBM2O), Van
Nueten Ludo (AVB Kempen), Vanhees Dennis (WJJF) en Verelst René (F.K.P.A. vzw).
15 aanwezige effectieve leden
Volmachtgevende effectieve leden: Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Mekers Ingrid
(Bodyforming Nieuwerkerken), Pondrix Fernand (Target 121), Vermeulen Antoine
(Aikikan Associatie) en Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense).
5 volmachtgevende effectieve leden
TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 29
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1. Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet de clubs van harte welkom.
2. Mededeling van de aanwezigheden
De voorzitter deelt mee dat de wettelijke quota voor een gewone meerderheid
gerespecteerd zijn.
3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering
Het verslag van vorige vergadering wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden
Vanaf 1/9/2014 tot 1/4/2015 hebben 55 nieuwe clubs hun aansluitingsformulieren
ingediend (zie lijst bijlage). Dit resulteerde vooral in een groei van het aantal Martial
Art-clubs, en het aantal sportschietclubs. Bij de eerste groep was dit vooral ook te
merken in de stijging van het aantal clubs, terwijl dit in de tweede groep dit vooral is te
wijten aan de aansluiting van enkele grote clubs. Ter informatie wordt tevens een
overzicht van de drop in en de drop out van de clubs van 2014 medegedeeld.
De nieuwe lijst van de stemgerechtigde leden (29) wordt voorgelegd ter goedkeuring.
De Algemene Vergadering aanvaardt deze leden unaniem.
5. Aanvaarding nieuwe bestuurder: Ianthe Quireyns
Ianthe Quireyns is kandidaat bestuurder. Zij is evenementencoördinator in het
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Eén van de nieuwe sportprojecten die ze in de
Schorre heeft opgestart is Xtreme Xperience (= evenement waarbij > 12.000 bezoekers
kunnen kennis maken met meer dan 40 verschillende sporten), waarvan FROS
hoofdpartner is. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de
Schorre.
Gezien de vele contacten die Ianthe in de sportwereld heeft, zal ze ons platform binnen
de nieuwe sporten vast en zeker kunnen verbreden. Voor FROS zal dit absoluut een
meerwaarde betekenen.
De AV gaat unaniem akkoord met verkiezing van deze nieuwe bestuurder.
Wegens ziekte kon Ianthe niet aanwezig zijn op deze AV.
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6. Mandaten bestuurders: uitttredend en herverkiesbaar
Annick Van Driessche heeft laten weten dat ze niet meer herverkiesbaar is en haar
mandaat ter beschikking stelt. Wegens haar drukke agenda kan ze zich niet meer
engageren voor de volgende bestuursperiode. De voorzitter dankt Annick voor haar
inzet tijdens de afgelopen jaren.
Volgende bestuurders zijn uittredend en herverkiesbaar:





Hubert Mattens
Marc Gittenaer
Jean-Pierre Stroobandt
Martine Verheyen

De voorzitter vraagt aan de Algemene Vergadering of de geheime stemming moet wordt
ingeroepen voor deze beslissing. Gezien niemand deze procedure wil inroepen wordt
deze beslissing genomen bij gewone handopsteking. Alle aanwezigen gaan unaniem
akkoord met deze herverkiezing.
7. Balans en resultatenrekening 2014
•
•
•

Verslag bedrijfsrevisor
Kwijting raad van bestuur
Kwijting bedrijfsrevisor

In de gepresenteerde balans en resultatenrekening van de powerpoint is
resultaatsverwerking al gebeurd, terwijl het verslag van de bedrijfsrevisor een
weerspiegeling is van de cijfers vóór resultaatsverwerking.
In de balans is het resultaat van het boekjaar verwerkt volgens de eerder vastgelegde
waarderingsregels (ttz 80% naar het Sociaal Passief en 20% naar het Overgedragen
resultaat).
Voor 2014 betekent dit volgende resultaatsverdeling:



Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: 53.256,74 euro
Overboeking naar het overgedragen resultaat: 13.314,18 euro

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met deze resultaatsverdeling.
Wat de resultatenrekening 2014 betreft:
61– diensten en diverse goederen: grote stijging verzekering leden, enerzijds is dit
wijten aan het groeiend ledenaantal, en anderzijds is dit het eerste jaar na onze
premieverhoging van Arena (hier tegenover staat ook de stijging op de post 731 –
lidgelden die ook deze tendens volgt).
61– verplaatsingen: daling omwille van het wegvallen van 1 personeelslid, en het feit
dat de Micha Vanlessen (vervanger van Kris De Coorde) een fervent gebruiker van het
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openbaar vervoer is waardoor de verplaatsingen in opdracht van de werkgever gedaald
zijn.
62– personeelskosten: stijging door verlenging van het contract van Simon Plasschaert
en de functie-aanpassing van Filip De Leeuw.
63– afschrijvingen: daling door het wegvallen van de afschrijvingen van onze server. Dit
houdt uiteraard in er in de toekomst opnieuw nieuwe investeringen op dit gebied
gepland zijn.
73– lidgelden: stijging wegens groeiend ledenaantal (zie ook grafieken van de
lidmaatschappen) en door het effect van de verhoging van de lidgelden die nu voor het eerst op

een volledige sportjaar van toepassing is.
73– regularisatie subsidies BLOSO: de definitieve afrekening van de BLOSO-subsidies
van 2014 was hoger hun voorziening.
73– subsidies BLOSO: slechts 50% van het saldo voorzien in de boekhouding.
73– subsidies DAC: gedeeltelijk wegvallen van deze subsidies, hetgeen resulteerde in
het wegvallen van één personeelslid.
De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
De Algemene Vergadering keurt het verslag van de bedrijfsrevisor goed en geeft
unaniem décharge aan de Raad van Bestuur en aan dhr. Bob Meyers (bedrijfsrevisor).
8. Jaarrapportering 2014
Micha geeft verder een overzicht van het werkingsverslag 2014, waarbij in het kort de
inhoud, conclusies en eventuele bijsturingen van elke basisopdracht worden aangehaald.
Voor 2014 betekende dit vooral een duidelijke groei in het ledenaantal in de traditionele
sporten, maar ook bij de innovatieve sporten resulteerde dit in een grote stijging. Tot
slot kunnen we besluiten dat we onze werking in 2014 hebben kunnen bestendigen met
minder personeelsleden.
In 2014 werd door FROS voor het eerst ingetekend op de facultatieve opdracht
jeugdsport. Dit resulteerde in het FROS jeugdsportfonds. Verder werkte FROS mee aan
het Platform Sportclubondersteuning, aan de trajecten ‘Sportclubondersteuning’ en
‘Werken met vrijwilligers’. We bleven (blijven) dus inzetten op het ondersteunen van
onze sportclubs en via deze clubs ‘recreatiesport op topniveau’ aanbieden. Eenzelfde
prioriteit die FROS hierbij blijft behouden is het verhogen van het aantal sportclubs met
een VTS-gediplomeerde trainer.
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Dankzij de vele platformen (Extreme Experience, Bijscholingsdag, samenwerking met
Hogescholen, andere sportfederaties, Bloso,…) die we aan nieuwe en innovatieve
sporten konden aanbieden, vonden deze in 2014 steeds meer hun weg naar FROS. Het
project Skateboardacademy (project gesubsidieerd door Departement CJSM) kende
eveneens een boost, met oa. een eigen website skateboardacademy.be.
Tot slot bleef FROS op internationaal vlak actief met het indienen van een project ihkv
het Erasmus+programma, en de samenwerking met CSIT-partnerfederaties uit
Nederland (NCS) en Frankrijk (FSGT).

9. Varia
In 2015 plant FROS een groot behoeftenonderzoek bij alle aangesloten sportclubs. We
rekenen hiervoor op de medewerking van onze clubs.
Jean De Cock van vzw Marjan vraagt of FROS een samenwerkingsovereenkomst zou
willen/ kunnen sluiten met Parantee voor sporters met een handicap en dit in de
sporttak zwemmen. Hubert Mattens beaamt dat dit een goede zaak zou zijn aangezien
dit een win-win zou kunnen zijn voor zowel FROS als Parantee. Martine zal hiervoor
navraag doen bij Parantee.

10.Slotwoord
De voorzitter kondigt aan dat er een kandidaat-voorzitter is om zijn mandaat over te
nemen. Deze voorzitter zal gekozen worden op de RVB van FROS van 11 juni. Deze AV
is dan ook de laatste AV die door Pierre Janssens als voorzitter werd voorgezeten.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, en nodigt alle aanwezigen uit
voor een hapje en drankje.

Voorzitter
Pierre Janssens
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