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Verslag vergadering Bestuursorgaan Vlas & 

Sportiv – 4 oktober 2022 

Aalst Park – 18u30 – 21u15 

 

 
Directeur brengt uiteenzetting over Vlas en Sportiv om de nieuwe en onafhankelijke bestuursleden wegwijs te maken. Ook het 

decreet, de sector in het algemeen en de financiële kant komen aan bod. Deze uiteenzetting wordt gevolgd door een Stavaza – 

Dossiers en verwezenlijkingen- over ongeveer de laatste 18 maanden. Financieel & Overheid, Marketing, PR & Communicatie, 

Commercieel en Varia.  

 

De vijfjaarlijkse indexatie van het lidgeld werd in de nieuwe statuten vervangen door de mogelijkheid om dit jaarlijks toe te passen. 

In het licht van de huidige stijgende prijzen door inflatie, spilindexoverschrijdingen die de lonen sterk omhoog stuwen én de 

energieprijzen-crisis buigt het BO zich over de vraag of het huidig niveau van 8€ aangehouden kan worden. T.o.v. de vorige 

indexatie-doorvoering (2020) zou het lidgeld nu alweer aan 9,4€ moeten staan ipv 8€, zelfs zonder de energiecrisis erin te calculeren. 

Er wordt wel bekeken om hier een gezamenlijke oefening van te maken. Niet enkel het niveau van de koepel heeft nood aan 

financiele ademruimte op dit vlak (snel stijgende loonkost) maar ook op het niveau van de onderliggende federaties en verbonden 

én het niveau van de clubs. Indexatie moeten we eigenlijk wel zeker al doen zeggen ook de meeste bestuursleden in het debat: 

“Indexatie is zeker mogelijk, eigenlijk zelfs noodzakelijk, maar moet in overleg gebeuren en liefst allemaal tesamen” komt telkens 

als boodschap terug. Ook rekening te houden met het feit dat het telkens minstens een jaar en half duurt voor een invoering effectief 

kan plaatsvinden.  Het debat moet inderdaad nu dringend op gang worden getrokken en gevoerd worden doorheen gans de 

organisatie. 

 

Directeur stelt voor om vacature HT voor extra handen op’t secretariaat n.a.v. pensionering coördinator wat eerder uit te voeren. 

Dit is mogelijk wegens extra fondsen, binnengehaald via Nationale Loterij en het spaarzaam omspringen de voorbije jaren met het 

Bestemd Fonds Personeel wat precies daarvoor was in het leven geroepen en mag opgebruikt worden tegen medio 2024. Eventuele 

beleidsfocus-subsidies (waar ook een stuk vergoeding personeel in zit) zijn onzeker en worden in deze nog niet meegenomen. 

Bestuur staat achter dit idee. Het personeelsbeleid werd hierbij ook volledig overlopen, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.  

 

Operatie Digitalisering bijna rond. Bestemd Fonds mag dan ook stilaan leeg, mits kleine reserve aan te houden voor o.a. laptop HT-

medewerker, podcast-abonnement, enz.  

 

Onder de extra subsidie van VSF “Herlaad je Sportclub” moeten nog enkele bedragen worden opgebruikt, o.a. voor de Infodag, 

ILA en de provinciale cursussen. De bedragen boven de 5.000 € in dit budget (zie agenda) waarvoor toestemming moet worden 

gevraagd aan BO worden goedgekeurd door het bestuur.  

 

Begroting werd voorgelegd, besproken en goedgekeurd voor AV met enkele kleine vragen die door directeur voldoende werden 

beantwoord. De bestuurders appreciëren de inspanningen van het secretariaat om eerder in de buurt van 9 à 12.000€ als resultaat te 

eindigen dit jaar ipv de gebudgetteerde 27.000€ door te letten op de vele kleintjes.  

 

Guido vraagt nog eens om de bedoelingen van de nieuwe structuur rond het BO niet uit het oog te verliezen. Kleine, functionele 

groep, regelmatig contact (elk kwartaal sowieso) en de rapportage die directeur al invoerde vanuit het secretariaat doorzetten.  

 

Grote uitdaging in elke sport rond nieuw aanbod, het huidige wordt soms als te beperkt / ouderwets ervaren binnen de sport zelf en 

dan vooral door de jeugd. Alles moet korter, sneller, flitsender, social media-waardig. Cfr. Nieuw aanbod in ons beleidsplan. Vaak 

opduikend probleem: zijn de besturen en leden er klaar voor ? Veel tegenwerking… “laat het maar zo, het is goed zoals het altijd is 

geweest”. Nochtans toont enquete door Vlas in 2019 ook veel vraag aan naar nieuwe formats vanuit de leden zelf. De beleidsfocus 

waar het secretariaat nu aan werkt (Innovatie: VR) focust hier ook op.  

 

 

 

 

Einde vergadering om 21u15 

Aanwezig: Guido Van Alsenoy, Yana Seel, Margot Lemaire, Jan Lenaerts en Frederic Rimaux. 

Aanwezig zonder stemrecht: Nicolas Dezeure 

Geëxcuseerd: Luc Vlaminckx 


