Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Amateursportfederatie vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
woensdag 27 november om 19u00
Verontschuldigden: Demeyer Martine (Budo Gent), Meulemans Dirk (rvb), Van
Driessche Annick (rvb) en Van Hees Dennis (WJJF).
Aanwezigen: Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb), Merckx Iréna (VZT), Van
Nueten Ludo (AVB Kempen), Van Herbruggen Eddy (rvb), Vets Louis (rvb),
Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine en Vanderoye Chris (FROS
Amateursportfederatie vzw).
10 niet-stemgerechtigde aanwezigen
Aanwezige effectieve leden: Andries Alfred (WTC Schoonnbroek-Rozemaai), Couwels
Marina (VASCO), De Blieck Carlos (Zwembad Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw
Marjan), Gittenaer Marc (stichtend lid), Janssens Pierre (stichtend lid), Noyen Frans
(AVB Kempen), Stroobandt Jean-Pierre (stichtend lid) en Verelst René (F.K.P.A. vzw).
9 aanwezige effectieve leden
Volmachtgevende effectieve leden: Beyen Ivan (S.O.O.), Clerinx Mieke (FROS
seniorensport), Demaret Erich (Dolphin Buddy’s), Etienne Walter (Dolphin Buddy’s),
Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerke), Pondrix Fernand (Target 121), Timmermans
Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad) en Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense).
8 volmachtgevende effectieve leden
TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 27
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1. Welkomstwoord van de voorzitter
De voorzitter heet de clubs van harte welkom, en verwelkomt Micha Vanlessen in zijn
nieuwe functie als opvolger van Kris De Coorde.
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. Raad van Bestuur
Eddy Van Herbruggen en Louis Vets zijn uittredend en herverkiesbaar voor een periode
van 4 jaar. De AV is unaniem akkoord met deze herkiezingen.
Op 27/8/2013 heeft Kris De Coorde heeft zijn ontslag als penningmeester ingediend.
Martine Verheyen is kandidaat voor de functie penningmeester. De AV is hiermee
unaniem akkoord.
5. Begroting 2014
Dit punt wordt toegelicht door Martine Verheyen. Na terugkoppeling met de betrokken
stakeholders werden de projectbegrotingen opgemaakt. Op basis van enerzijds de
verzamelde gegevens uit de projectbegrotingen, en anderzijds de doelstellingen uit het
jaaractieplan werd de begroting opgesteld.
Aandachtspunten in deze begroting zijn :
1) Focus op opleiding/bijscholingen: via voorbereidende opleidingstrajecten in het kader
van deelname aan VTS-curssen willen we naar meer VTS-trainers.
2) Bij de inkomsten werd er rekening gehouden met de nieuwe lidgelden en de
aansluitingen van VKBM20 (risicovechtsport). Aan de kant van de uitgaven werd ook
rekening gehouden met de verhoging van de verhoging van de premies voor de
sportongevallenverzekering (o.a. door de uitbreiding van het risico hartfalen).
3) In 2014 zal het project skateboardacademie verder opgestart worden. Hiervoor zal
FROS een extra subsidie van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ontvangen (totale goedkeurde subsidie voor de periode 1/12/2013-1/12/2015 =
€34.000).
4) Door het wegvallen van de subsidies van de niet-verworven DAC-ers vanaf
1/10/2013 valt ons personeelsbestand terug op 16 medewerkers (14,70 vte).
5) De begroting 2014 houdt rekening met het nieuwe boekhoudplan van de
sportfederaties.
De begroting wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
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6. Jaaractieplan 2014
Het actieplan 2014 wordt toegelicht door Martine Verheyen aan de hand van een
powerpointpresentatie.
Het actieplan werd opgesteld in overeenstemming met 4 jaarlijkse beleidsplan.
Voor 2014 ligt de focus op innovatieve sporten. Het goedgekeurde project van de
skateboardacademie geeft een extra boost. In dit kader voorziet FROS veel
promotionele initiatieven. Voor de traditionele sporten blijft het accent op integrale
kwaliteitszorg met bijzondere aandacht voor opleiding van gediplomeerde lesgevers.
Voor wat betreft de events al dan niet in samenwerking met andere partners blijft de
tendens zoals in 2013. Alleen Gent zwemt is nog een vraagteken aangezien de
hoofdpartner zich eventueel zou terugtrekken. Op internationaal vlak zullen de
kampioenschappen van CSIT worden bijgewoond door de zwemmers . Er zijn ook
gesprekken om te gaan samenwerken met Frankrijk. Een intentieverklaring tot
samenwerking met Nederland werd reeds ondertekend.
7. Overzicht nieuwe clubs
101 nieuwe sportclubs hebben hun aansluitingsformulieren voor het nieuwe sportseizoen
ingediend. Dit betekent een groei van 1245 leden, waaronder de grootste stijging voor
de risicovechtsport.
8. Verslag CSIT Congres
Aan de aanwezigen wordt een prezi getoond met impressies van het CSIT congres dat
plaatsvond van 13 tot 19 oktober met beeldmateriaal dat werd getoond op de viering in
de Vooruit te Gent. Nadien brengt de voorzitter verslag uit van dit succesvolle congres.
Zowel de organisatie van het congres ter plaatse als de vieringen in Brussel en Gent in
het kader van het 100 jarig bestaan van CSIT zijn uitstekend verlopen. Alle vrijwilligers
en medewerkers van AFSTB en FROS hebben zich fantastisch ingezet en werden voor
hun prestaties uitvoerig bedankt . De voorzitter ontving felicitaties vanuit heel de wereld
met betrekking tot de organisatie van dit congres. Het hele gebeuren heeft ook een
vriendschappelijke relatie tot stand gebracht tussen AFSTB en FROS als twee
organiserende partners. Het was kortom een succesverhaal.
9. Varia
Ludo Van Nueten vraagt een ondersteuning ter gelegenheid van hun 51 ste viering die
plaatsvindt in het najaar van 2014. FROS zal zeker hierin tussenkomen en zal hierover
met hun binnenkort contact opnemen.
Na het succes van vorige infosessie van Dynamo krijgt deze formule een vervolg.
Voorafgaandelijk op de volgende Algemene Vergadering zal de infosessie “vrijwilligers en
vzw-wetgeving” plaatsvinden (vermoedelijke datum = 24/4/2014).

Algemene Vergadering, 27/11/2013

Pagina 3/4

10.Slotwoord
De voorzitter kondigt aan dat hij zijn mandaat als voorzitter van FROS ter beschikking
stelt. Hij zal zijn huidig mandaat nog verder zetten tot aan de volgende Algemene
Vergadering die in principe plaatsvindt in april 2014. Hij wil op die manier zijn
verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot het boekjaar 2013 waarvan het
resultaat wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering in 2014. De voorzitter werd
geconsulteerd om eventueel een mandaat op te nemen in het Executief Comité van
CSIT. FROS dient in dit kader na te gaan welk engagement zij zal/ kan opnemen met
betrekking tot het internationale gebeuren.
Tot slot dankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid, en nodigt hij alle
aanwezigen uit voor een hapje en drankje.

Voorzitter
Pierre Janssens
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