Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen
Vrijdag 20/01/2017
Destelbergen

Aanwezig: Geert Gysel, Eddy Van Herbruggen, Patrick Van Acker, Louis Vets , Eric Kussener,
Eddy Gastmans, Patrick De Mazière, Jeffrey Ghequière, Martine Verheyen, Micha Vanlessen,
Leen Vanderheyden en Chris Vanderoye.
Verontschuldigd: Hubert Mattens, Ianthe Quireyns, Nicolas De Brabander
Agenda
1. Voorstelling bestuursleden
Aangezien dit de eerste RVB van FROS Multisport Vlaanderen is waarop de
kandidaat- bestuurders vanuit de fusiepartners ad hoc de RVB bijwonen, stellen
alle bestuurders zich aan elkaar voor.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
3.

Fiscale doorlichting FROS Multisport Vlaanderen door SBB;
Deze doorlichting gaat verder op de vorige doorlichting . Er werd een omstandig
verslag van deze doorlichting aan FROS bezorgd.
SBB heeft gedurende 2 dagen de grootboekrekeningen van FROS, VLB en NVSF
en Kubbspel nagezien met als thema:
Welke belastingplichtige activiteiten zitten er in de verschillende structuren?
Op de vorige AV werd aangekondigd dat de vzw Kubbspel mogelijks zou fuseren
bij FROS. Aangezien deze vzw reeds gekend is bij de BTW kan deze eventueel haar
activiteiten uitbreiden en bepaalde activiteiten van de fusie-partners die BTW
plichtig zijn in haar structuur opnemen.
SBB heeft geadviseerd dat het raadzaam is en getuigt van goed bestuur om vanuit
de vzw Kubbspel een nieuwe structuur te maken waarin onder andere de ECSG
worden opgenomen. Dit kan door de vzw Kubbspel te verruimen en het
maatschappelijk doel aan te passen. Naast de organisatie van het BK Kubb
worden er binnen deze nieuwe Multisport Events vzw ook andere activiteiten
georganiseerd met name onder andere de European Company Sport games.
Voor alle activiteiten die door deze vzw georganiseerd worden, zal btw moeten
afgedragen worden aangezien deze vzw gemengd belastingplichtig wordt.
Over initiaties is er nog onduidelijkheid.
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Er zal vooraf een afspraak gemaakt worden met de btw (07/02) om alles te
overlopen om te na te gaan of alles correct is zoals we het willen doen. Men
adviseert FROS om dat te doen omdat je op deze manier aantoont dat men de vzw
als een goede huisvader wil besturen. Van zodra dit medio februari in orde is, kan
er gefactureerd worden op naam van de vzw.
Juridisch zullen de verhoudingen tussen FROS en Multisport Events vzw worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die opgesteld wordt in overleg
met SBB.
In de nieuwe structuur van de vzw Multisport Events vzw zullen volgende personen
in de RvB zetelen:
RvB: Gert, Geert, Patrick, Nicolas, Micha, Martine; AV: Simon en Jolan
Deze vzw zal op dinsdag 24 januari opgericht worden.
===>>> De RvB gaat akkoord met deze opzet

Eddy Gastmans vraagt of de ECSG effectief doorgaan aangezien er geruchten
waren dat er niet genoeg deelnemers zouden zijn en dat ze zouden worden
afgelast. De bedoeling is dat de spelen zeker doorgaan. Er werden hiervoor heel
wat acties opgezet. De begroting is herwerkt en mits een betere inschatting van te
verwachten kosten kwam deze minder negatief uit dan verwacht. Er is een tool
gemaakt zodat de deelnemers makkelijk accommodatie kunnen vinden
(uitbreiding naar buiten Gent). Er zijn voorlopig nog weinig Belgische/Vlaamse
bedrijven. Sport Vlaanderen neemt het ook op in haar promotiekanalen.
Voorlopig zijn er 3000 inschrijvingen. De doelstelling is 4000, maar op basis van de
laatste begroting zouden 3500 deelnemers ervoor kunnen zorgen dat het
evenement break-even wordt.
Jeffrey merkt op dat het niet goedkoop is voor bedrijven (sportclubs) om deel te
nemen.
De hoge kostprijs heeft ook een deel met de overhead kosten te maken (oa.
kostprijs bid aan EFCS, kostprijs van sommige sporten zoals bowling).
Eddy Gastmans bevestigt dat de kostprijs voor Vlaamse bedrijven hoog is omdat
het merendeel enkel meedoet aan de eigen sportactiviteiten en dit dan een dure
aangelegenheid wordt.
Patrick De Mazière stelt voor om eventueel te subsidiëren vanuit de
koepelafdelingen van de VLB?
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Geert merkt op dat de meerwaarde van een openings- en slotevenement ook een
belangrijk gegeven is: deel uitmaken van een groter geheel en je profileren als
sportief bedrijf . Dit moet ook worden opgenomen in de communicatie.
4. Insteek Organogram
Er wordt een eerste model voor het toekomstige organogram aan de bestuurders
voorgelegd.
Dit voorstel is op sporttechnisch niveau doorgesproken en al meer uitgewerkt, maar
nog niet op administratief niveau.
Er zijn in de werkgroepen van de fusie al mogelijke organogrammen besproken.
Met 21 personeelsleden is HRM noodzakelijk.
Er is een extra niveau toegevoegd: managers met daaronder coördinatoren (Co’s)
die een opdracht hebben of zelf ook enkele personen aansturen.
Bv. CO events, CO opleidingen (nieuw), Multisport en GES (geen CO omdat dat niet
door 1 CO opgevolgd kan worden), CO bedrijfssporten, CO marketing
communicatie.
Martine overloopt de draft van het organogram.
Het gedeelte van de sportmanager en multisport is apart meer uitgewerkt (core
business).
Bepaalde projecten zijn afgezonderd, afhankelijk van hun workload.
Inpassen nieuwe werknemers uit de fusie (sporttechnisch):
Jurgen: CO natuursporten
Silke: CO bedrijfssporten
Eddy Gastmans merkt op dat het aanbod van KSAH ontbreekt op het organogram
ofschoon dit toch uitgebreid is. Dit aanbod hoort onder reguliere competities en
valt als dusdanig onder de Coördinator bedrijfssporten.
In feite is de gehele onderverdeling volgens de verschillende afdelingen van VLB
verzameld onder reguliere competities. De voorgestelde niveaus gaan echter niet
volledig tot op het diepste niveau, maar ze horen hier wel onder. Het is een work in
progress dus dat kan zeker nog toegevoegd worden. De bedoeling is ook dat de
werking van deze onderliggende structuren vooral ook via de ‘vernieuwde’ website
van FROS Multisport Vlaanderen zichtbaar wordt.

5. Stand van zaken ECSG en Avonturatlon
ECSG
Er werd een Taskforce opgericht die sinds de fusie werd uitgebreid met personen
vanuit FROS: Geert, Micha, Martine, Simon en Gert. Zoals reeds vermeld zijn er
voorlopig 3000 inschrijvingen.
Accommodatie: probleem beschikbaarheid in Gent door voorafnames op hotels.
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Er werd een gesprek gevoerd met de voorzitter EFCS en Franse VLB om een
oplossing te zoeken.
Volgende acties werden weerhouden:


Korting voorzien indien men meer dan 20km van Gent zou logeren, zodat er

nog veel extra deelnemers van Frankrijk en andere Europese delegaties zouden
inschrijven.


Deadline voor inschrijving is ook verschoven naar 20 februari.

Om extra bedrijven uit Vlaanderen aan te trekken is Filad ingeschakeld om deze
telefonisch te contacteren en de ECSG te promoten.
Sport op het werk-campagne van Sport Vlaanderen wordt ook gelanceerd, dus we
hopen dat er hierdoor nog heel wat extra inschrijvingen binnenkomen.
Simulatie BTW: er is gerekend dat er ongeveer 90 euro per deelnemer kan worden
gebruikt om in het sportgedeelte te investeren. Veel sportinfrastructuur wordt
momenteel gratis door de UG ter beschikking gesteld.
Patrick merkt op dat de kosten voor IT (schermen, PC, printers, internet) lager
zullen liggen.
De kostprijs voor EHBO (23 locaties) zal mogelijk verhoogd moeten worden.
Avonturathlon
Er werd geopteerd om de jaarlijkse avonturathlon, die de
Natuurvriendensportfederatie organiseert, en 40j FROS te combineren. Dit zal dit
jaar door gaan op 29 april op de evenementenweide van De Blaarmeersen in Gent.
De Avonturathlon is een hindernissenparcours dat in duo (ouder kind) wordt
afgelegd. Daarbij worden ook wandelingen en fietsroutes aangeboden. Hieraan
zouden extra activiteiten toegevoegd worden, oa. nieuwe sporten vanuit FROS,
mobiele sportschietstand…
6. Varia
Dinsdag 17 januari werd FROS op het kabinet van Minster Muyters uitgenodigd
samen met VSK en Sport Vlaanderen in het kader van de sportschutterswerking
(licenties). Dit naar aanleiding van een klacht van VSK ivm de afhandeling van
sportschutterslicenties ( SSL’s) door FROS, waarbij Sport Vlaanderen en het kabinet
op de hoogte gebracht werden.
Probleem was vooral de (laattijdige) informatie-uitwisseling (geen onmiddellijk
veiligheidsissue) van FROS aan VSK .
Het is effectief de verantwoordelijkheid van FROS dat alles correct gebeurt.
Bijkomend stelt zich ook de volgende situatie: de persoon die Filip vervangt
(KSenia) is zwanger ( bevalling is voorzien voor juni) dus voor haar zal ook een
vervanging voorzien moeten worden. Er is de vraag vanuit de administratie om
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iemand vanaf maart al te kunnen aanwerven, zodat er dubbel gewerkt en
geanticipeerd kan worden op de drukke periode.
===>>> De RVB gaat hiermee akkoord

Eddy: Zullen de Vlaamse Bedrijvenkampioenschappen (VLBK’s ) blijven doorgaan?
De VLBK’s met voldoende deelnemers en min. break-even zullen zeker verdergezet
worden.
We zullen hiervoor het ganse team inzetten. De bedoeling is dat Jurgen oa. de VLBK
veldloop op zich neemt. Verder zijn heel wat organisaties verschoven naar het
najaar. Zo wordt bekeken om het VLBK tennis in het najaar samen met het BK
Racketlon te organiseren.

Verslag Raad van Bestuur FROS Multisport Vlaanderen 20/01/2017

Pagina 5

