Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Amateursportfederatie vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
woensdag 26 april om 19u30
Verontschuldigden: Demeyer Martine (Budo Gent), Meulemans Dirk (rvb), Van
Driessche Annick (rvb), Gittenaer Marc (stichtend lid) en Stroobandt Jean-Pierre
(stichtend lid).
Aanwezigen: Lycke Denise (ZIBR), Mattens Hubert (rvb), Merckx Iréna (VZT), Rodder
Jos (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: Couwels Marina (VASCO), De Blieck Carlos (Zwembad
Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Janssens
Pierre (stichtend lid), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Noyen Frans (AVB
Kempen), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Acker Patrick
(VKBM2O) en Verelst René (F.K.P.A. vzw).
10 aanwezige effectieve leden
Volmachtgevende effectieve leden: Beyen Ivan (S.O.O.), Clerinx Mieke (FROS
seniorensport), Etienne Walter (Dolphin Buddy’s), Meulemans Dirk (Sporty Ski en
Snowboard), Pondrix Fernand (Target 121), Vanhees Dennis (WJJF) en Vonckx Eddy
(Fortis Selfdefense).
7 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, en verwelkomt Sofie Longerstay van
Dynamo die de infosessie vzw en vrijwilligers toelicht.
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. Balans en resultatenrekening 2013
•
•
•

Verslag bedrijfsrevisor
Kwijting raad van bestuur
Kwijting bedrijfsrevisor

De boekhouding werd opgemaakt op basis van het nieuwe BLOSO boekhoudplan dat
vanaf 1/1/2013 van toepassing is.
Tevens heeft de RVB beslist, mede door het wegvallen van de rechtstreekse provinciale
subsidies, om geen aparte boekhoudingen te voeren voor de provinciale secretariaten.
De onkosten en inkomsten van de provinciale secretariaten worden vanaf 1/1/2013
rechtstreeks in de boekhouding van het landelijk secretariaat opgenomen.
Na advies van SBB heeft de RVB de waarderingsregels vastgelegd van het sociaal
passief.
Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt het bestemd fonds sociaal passief jaarlijks
aangevuld worden met een maximum van 80% van het te bestemmen resultaat van het
boekjaar. Het maximumbedrag van dit fonds bedraagt het door het sociaal secretariaat
berekende sociaal passief volgens de wettelijke regeling op 31/12 van het
desbetreffende boekjaar.
Bovenstaande waarderingsregel wordt goedgekeurd door de AV.
Het financieel resultaat wordt verder toegelicht door Martine Verheyen aan de hand van
een powerpoint presentatie.
Bij de uitgaven zien we onder de post ‘Diensten en diverse goederen (61)’ een stijging
bij volgende rekeningen:
• drukwerken
• didactisch materiaal
• verplaatsingen
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Door de focus op innovatieve sporten noteerde we een stijging van de
vergaderingskosten en de kosten van de clubwerking.
Anderzijds daalde de kost voor bureelbenodigdheden door de installatie van een
multicopier op het algemeen secretariaat.
De personeelskost steeg n.a.v. implementatie van de cao van 11/6/2013 tot vastlegging
van de loonvoorwaarden bij sportfederaties.
Bij de inkomsten zagen we vooral een stijging van de lidgelden door de groei van het
aantal niet-gesubsidieerde leden (o.a. door de aansluiting van de VKBM2O). Het totaal
aantal leden is momenteel gestegen tot 46.300.
Bij de grafiek van de lidgelden/SSL zien we dat de inkomsten van de SSL tijdens de
eerste jaren 2007-2010 nogal schommelden. Dit is te wijten doordat de inkomsten van
de SSL tijdens deze jaren integraal werden opgenomen in het jaar dat de SSL werd
uitgereikt, terwijl ze nu worden gespreid over de duur van SSL (m.a.w. spreiding over 5
jaar).
De resultaten van de ratio’s (o.a. current ratio en quick ratio) blijven zeer gunstig.
Hieruit kunnen we concluderen dat FROS een zeer gezonde financiële structuur heeft.
Voor 2013 wordt volgende resultaatsverdeling vooropgesteld.
• Aangroei van het fonds voor het sociaalpassief: 67.539,06 euro
• Overboeking naar het overgedragen resultaat : 16.884,76 euro
De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met deze resultaatsverdeling.
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).

Micha geeft een overzicht van het werkingsverslag 2013, waarbij in het kort de inhoud, conclusies en
eventuele bijsturingen van elke basisopdracht worden aangehaald. Er wordt een exemplaar van het
werkingsverslag doorgegeven aan de aanwezigen.

5. Verkiezingen
Volgende
•
•
•

nieuwe kandidaat-bestuurders worden unaniem verkozen.
Geert Gysel
Patrick Van Acker
Micha Vanlessen

6. Overzicht nieuwe clubs
Vanaf 1/1/2014 hebben 32 nieuwe sportclubs hun aansluitingsformulieren ingediend. Dit
betekent een groei van 2190 leden.
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7. Varia
Er werden variapunten genoteerd.
8. Slotwoord
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, en nodigt alle aanwezigen uit
voor een hapje en drankje.

Voorzitter
Pierre Janssens
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