Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem
Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem
Tel 03 286 07 44 www.kavvv.be e-mail: info@kavvv.be
Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge
Tel 050 35 13 05 www.fedes.be e-mail: info@fedes.be

Algemene Vergadering
30/08/2021 – 10u00

Aanwezigen: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Jean Smets,
Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme.
Verontschuldigingen/volmachten: Eddy Elst (volmacht), Jac Delsing (volmacht), Roger De Waele
(volmacht), Rudy Van Reeth (volmacht), Theo Vissers (volmacht), Tom Horemans

Notulen Algemene Vergadering & Bestuursorgaan op donderdag 30 augustus 2021 om 10u00 te
Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge.
Paul heet iedereen welkom, na een lange periode van Team-vergaderingen.
De verhinderingen worden overlopen. Er zijn jammer genoeg o.a. 2 verhinderingen omwille
van het bijwonen van een begrafenis. Sterkte.
Agendapunten
1.
Goedkeuring verslag AV 24.03.2021
2.
Aanvraag 2022
3.
Beleidsplan (jaarplan)
4.
Begroting 2022
5.
Stavaza
a) coördinatie statuten
b) Ethias ristorno (corona na 2020)
c) wijzigend decreet
1° visienota en goedkeuring visienota VR 21/07/2021
2° nota’s werven: zoals door kabinet en SPVL opgesteld
3° doc “werf MSF”: bedenkingen na overleg MSF’s binnen VSF woNM 18/08
op de “Nota werf multisportfederaties”
6.
Overzicht onze werking /competitieafdeling /projectafdeling
1. Goedkeuring verslag AV 24.03.2021
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd
2. Aanvraag 2022
Het bestuursorgaan stemt unaniem in om erkenning en subsidiëring door Vlaanderen als
multisportfederatie aan te vragen bij Sport Vlaanderen voor het werkjaar 2022.
3. Beleidsplan (jaarplan) 2022
Het Beleidsplan 2021-2024 met de detaillering voor 2022 werd aangeleverd en is ook ter
plaatse beschikbaar. Het bestuursorgaan stemt unaniem in met de indiening van het
beleidsplan 2022 bij de bevoegde diensten en met de uitvoering van de erin opgenomen
strategische en operationele doelstellingen en de eraan gekoppelde akties.
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4. Begroting 2022
Het Beleidsplan 2021-2024 met begroting en de detaillering voor 2022 werd aangeleverd en is
ook ter plaatse beschikbaar. Het bestuursorgaan stemt unaniem in met de aan het beleidsplan
2022 gekoppelde begroting.
5. Stavaza
Coördinatie statuten
De opdracht werd aanvaard door Scwitch aan tarief socioculturele sector à
€75/uur excl. BTW met een inschatting van minstens 5 uur. Vooropgestelde
timing: finalisering tegen eind september. Legal counsel Mathias De Baets zal dit
verzorgen.
Ethias ristorno (corona na 2020)
Ter herinnering: er is een huidig ristorno tbv 25% t.a.v. de premie na
verwerking van voorschotfacturen en afrekening. Dit hebben we verrekend t.a.v.
de aangesloten clubs.
Cfr. ontvangen toelichting bij nieuw ristorno voor de voorbije periode en de
periode tot aug 2022.
- 10% seizoen 2020 en 2020/2021
- 10% seizoen 2021 en 2021/2022
Deze nieuwe ristorno wordt automatisch berekend bij de regularisatie van de
premies van de vermelde periode op basis van de definitieve ledenaantallen per
periode.
Bespreking en uiteindelijk appreciatie:
- ’t geldt voor alle bij Ethias aangesloten federaties
- er is geen inzicht over de mindere vermindering; er is geen relatie te
veronderstellen mbt de grote schadegevallen nav de overstromingen
- er is geen enkele contractuele verplichting om ristorno te voorzien
Wijzigend decreet
Zie aangeleverde vergaderdocumenten
1° visienota en goedkeuring visienota VR 21/07/2021
2° nota’s werven: zoals door kabinet en SPVL opgesteld
3° doc “werf MSF”: bedenkingen na overleg MSF’s binnen VSF woNM 18/08 op
de “Nota werf multisportfederaties”
Meest recente info dd 27/08 op directeursvergadering georganiseerd door VSF
“
Weinig extra nieuws mbt decreet onder de zon: "we kunnen niet discussiëren of debatteren,
we kunnen enkel luisteren wat de bedenkingen zijn en die overbrengen".
Enkel tijdslijn is duidelijk:
- september frekwent overleg SPVL, VSF, kabinet
- najaar decreet finaliseren
- uitvoeringsbesluiten zullen belangrijkst zijn
- invoege 01/01/2023
“
’t is duidelijk dat sportownership door unisportfederaties (what’s in a name) en meer financiële
middelen voor unisportfederaties leidraden zijn.
De multisportfederaties worden overduidelijk (opnieuw, na de penalisaties bij de
fusieverplichting eind 2016) verwacht zeer veerkrachtig te zijn en te vertrouwen op zowel
kabinet als VSF.
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6. Overzicht onze werking
Een summiere samenvatting
/competitieafdeling - MOMENTopname
Minivoetbal Antwerpen: - 2 ploegen
Basket: - 7 ploegen
Tennis: alles op beker Claus!! -1 club, ploegen te recupereren
Voetbal Antwerpen: - 3 ploegen, + 7 ploegen = 4 extra ploegen
Voetbal VlBrab - Oost-Vlaanderen: 1 afvallende ploeg en 2 nieuwe ploegen = 1 extra ploeg
Badminton, Biljart, Minivoetbal Brabant, Petanque Antwerpen, Petanque Brabant, Quiz,
Tafeltennis, … : zonder sluitend te kunnen zijn, lijkt het opgedane corona-inzicht dat
vriendencompetities een sterk bindmiddel vormen waar te zijn.
Wordt vervolgd: een voorzittersvergadering zal méér toelichting verschaffen.
Daarnaast:
- Davy en Paul behartigen Petanque Antwerpen, in afwachting van meer volledig bestuur
- App wandelzoektocht(en) in de steigers : een samenwerking tussen verschillende
competities
- Strava klassement kan wel een blijver worden
/projectafdeling
Onduidelijk hoe groot de uitval zal zijn na Corona: heel wat dansers moeten de weg naar de club
terug vinden, heel wat clubs moeten terug opgestart.
Tot binding komen wordt erg belangrijk: een fietsverzekering wordt samengesteld en
voorgesteld aan de WTC’s.
De Recreatieve Volleybalontmoetingen starten alvast terug op; na het overlijden van Jos Leys
wordt dit volledig vanuit Brugge verzorgd. Opmaak reeksen, kalender, thuis/uit verdeling, … een
nieuwe ervaring en behoorlijk wat extra belasting.
Axel Van De Vyver, in dienst 18/06, heeft beslist om terug voltijds student te worden. Vanaf
01/07 werkt hij als jobstudent bij ons, en zal hij tot eind augustus als sportkampmonitor werken.
Jonas Desmedt, in dienst 21/06, verzorgt de administratieve ondersteuning van de sportkampen
en administratie clubs.
Eline Speytebroodt heeft zich deze zomer absoluut gemanifesteerd als meerwaarde brengend
bij selectie van monitoren en het ondersteunen van kampen. Weekdag en zondag.
Er zijn wat nieuwe gemeenten komen aankloppen voor de organisatie van sportkampen: Pittem,
Middelkerke zijn nieuw; Ruiselede en Harelbeke doen voor een 2de jaar beroep op ons voor meer
initiatieven.
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