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JAARVERSLAG 2019

Het beleidsplan voor de basisopdrachten (cfr. art. 27 van het decreet op de georganiseerde
sportsector) werd goedgekeurd, alsook de beleidsfocus sportkampen – evenwel mits bijsturing
van SD022-OD001: van 30 naar 20 internaatskampen per jaar.
Het beleidsplan is een absolute rode draad in de werking.
2019 kende HR perikelen (Laura, Isabelle halftijds in dienst, Olivia (halftijds), Joost blijft ziek,
de rechtszaak met IdOA bleef aandacht vragen.
Gelukkig zijn er nog de sportieve opstekers, zoals het blijvend aantrekken van de externe
sportkampen, de steeds nauwere samenwerking met lokale sportdiensten en de kiem van
kruisbestuiving tussen de competitie-afdeling en de projectafdeling.
Het uitgestippelde beleidsplan wordt beter gerealiseerd in 2019. Intense begeleiding, wekelijks
overleg dagelijks bestuur resulteren in een gefocuster werking en duidelijker vooropstellen van
doelen.
Organisatiestructuur:
- de AV heeft 2 maal vergaderd
- de RvB heeft 5 maal vergaderd in 2019
- Wissel binnen de AV.
Enkele specials:
- de begeleiding door Sociare
- verzekeringspolis werd aangepast i.f.v. verenigingswerk
- API in werking
- participatie voor juridische bijstand tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag bij Stibbe
- elke afdelingsbestuurswijziging wordt ondersteund met o.a. de inbreng van de gedragscode
competitievoorzitters
Beslissingen :
- strategische projecten
- de operationele werking werd geactualiseerd. Permanente werven: beleidsplan, goed bestuur,
samenwerkingsconvenant, HR en oog voor andere beleidsfocussen dan sportkampen
- schorsing midden december van de voorzitter van de afdeling tafeltennis na continuerend
recalcitrant en expliciet onrespectvol gedrag t.a.v. het bestuur sinds eind november. De
overige bestuursleden nemen de taken verder op. Rechtsbijstand werd ondertussen
ingeschakeld
- identificeren en motiveren van trainers blijft een must
- inzetten op ondersteuning van clubs en competities
Clubs en competities :
- De ledenbijdragen zijn uiterst beperkt gewijzigd
- Grosso modo status quo in zowel aantal aangesloten clubs als aangesloten leden. Dit blijft
een verdienste in de context van het nieuwe decreet
- Aanpassingen aan de sportreglementen
- Vieringen Fair Play.
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- Vergrijzing van de competitiebesturen/scheidsrechters.
- Tevredenheidsenquêtes voor vrijwilligers, scheidsrechters en clubs zijn afgerond.
- Het tevredenheidsonderzoek bij de sporters werd per sporttak georganiseerd en zijn bij
sommige afdelingen nog lopend.
- Aanpassingen kilometervergoedingen scheidsrechters/besturen.
- Beperkte compensatie commissievergaderingen.
- Doorlichting van het ledenbeheer binnen elke competitie-afdeling. Alle leden zijn in het
ledenbestand uniek geïdentificeerd, hetzij m.b.v. rijksregisternummer of een zelf gegenereerd
uniek nummer.
Competities:
DETAILoverzicht Atletiek, Badminton, Basketbal, Biljart, Petanque, Quiz, Tafeltennis, Tennis,
Voetbal/Minivoetbal
ANDERE
Tevredenheidsonderzoek scheidsrechters, vrijwilligers en clubs werden afgerond.
Tevredenheidsonderzoek sporters/bestuursleden werden reeds voor verschillende sporttakken
afgerond en de resultaten zullen met de besturen van de betreffende sporttakken besproken
worden.
Nieuw ledenverwerkingsprogramma
Aangepaste reglementen/bedragen verplaatsingsonkosten – rappelkosten - …
Aspire-Themadag Mechelen
Inspiratiedag SGG Gent (Toolkit voor Sportclubs) -> informeren/stimuleren van clubs voor
club-API
STIBBE (gedragscodes, handelingsprotocollen, …)
Projectwerking:
Beleidsfocus sportkampen: 18 kampen voorzien, en 13 gerealiseerd.
In 2019 is de gemiddelde bezetting nog steeds ruim 23 deelnemers per kamp. Hiermee halen
we opnieuw ruim het cijfer van onze OD002 “Eind 2020 is de gemiddelde bezetting per
unisportkamp niet lager dan 15 deelnemers”. Ook in 2019 blijven we inzetten op “hedendaags
promotie voeren”. Het aantal volgers of unieke dagelijkse bezoekers zit in stijgende lijn.
Externe sportkampen: de samenwerkingen breiden verder uit. Detailtoelichting.
Interne dansstages: Detailtoelichting.
Externe dansstages: Met apotheose op vrijdagnamiddag.
Danskriebels: deze initiaties, veelal in samenwerking met sportdiensten – jeugddiensten –
scholen, blijven hoge bijval scoren.
Workshops: nieuw gestarte niche rond dans staat op laag pitje door de personeelsbezetting.
Daarnaast is er een snelle start genomen met skateboard-workshops: nadat in 2018 in 3
gemeenten op 2 maanden tijd verschillende sessies zijn doorgegaan, is er een reeks van 6 “van
skillstart tot skillboost” op de 3 grootste skateparken van stad Brugge georganiseerd.
Bijscholing: in 2019 werden er op 5 en 12 november, twee bijscholingsavonden georganiseerd
i.s.m. het Rode Kruis Edegem. Deze avonden stonden in het teken van defibrilleren. Met 40
deelnemers mogen deze avonden een succes genoemd worden.
Navorming: cfr. personeelsbezetting sinds 2017.
Kleuterwerking/Bewegingsschool: de enige sta-in-de-weg om nog meer kleuters te
motiveren, is de capaciteit van zowel de accommodatie als het aantal sporttechnische
begeleiders.
Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst vormt, samen met goed bestuur, een rode draad voor de
agenda van elke RvB.
M.b.t. de beleidsacties, kan er niet meer ingezet worden. De ware DNA van de federatie is om
een zo breed mogelijk publiek zowel bij de recreatieve competities als bij de projecten te laten
engageren. SD1, SD11, SD12, SD17 (cfr. beleidsplan) kennen hun doorgang.
Op het vlak van ethisch sporten scoren we 100% op SD8 en SD9.
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Op het vlak van SGG spannen we ons in, niettegenstaande we een erg klein risicoprofiel kennen.
We zijn dan ook ingestapt in het Stibbe-project, om tot een gezamenlijk gedragen systeem te
komen. Uiteraard bovenop hetgeen we reeds gerealiseerd hebben met onze gedragscode, ons
Ethisch Charter, en de specifieke afdelingsreglementen.
KAVVV&FEDES vzw beheert op zelfstandige wijze de financiën, en spoort 100% met de gemaakte
afspraken.
Ook juridisch voert KAVVV&FEDES vzw een eigen onafhankelijk beleid. Er is een erkend
sporttechnisch profiel voltijds in dienst, en elke wijziging in de samenstelling van de RvB wordt
gecommuniceerd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2019 op 18 december de aangesloten sportclubs en
aangesloten leden vast. Het voorziene document werd opgeladen in het digitaal platform.
Het logo Sport Vlaanderen wordt steeds gebezigd; bij elke communicatie en op elke
informatiedrager.
Beslissingen mbt goed bestuur
Er wordt expliciet vermeld dat er geen belangenconflichten zijn geweest in 2019, en er zijn dus
geen beslissingen hierover moeten genomen worden.
Er zijn geen commerciële handelingen geweest met partijen die een familierelatie of een
commerciële relatie hebben met een bestuurslid.
Er werden onkosten terugbetaald aan bestuurders in 2019. Detailoverzicht.
Daarnaast zijn er geen situaties voorgekomen waarin werd afgeweken van de code goed bestuur.
Harde indicatoren: ondertussen meer dan 71% score – cfr. vergaderstuk H.I.
Zachte indicatoren: cfr. tabel vergaderstuk
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