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Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem                                                  Bestuursorgaan  

Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem                        07/10/2021 – 15u00 

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 

 

Aanwezigen: Luc Bastenie, Albert Gryseels, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther 

Vandamme, Theo Vissers 

Verontschuldigingen: Erwin Breugelmans, Rudy Everaert  

 

 

Notulen Bestuursorgaan op donderdag 07 oktober 2021 om 15u00 te MS Team. 

 

Paul heet iedereen welkom op deze Team-meeting. 

De verhinderingen worden overlopen.  

 

Agendapunten 
1.    Goedkeuring verslagen 
2.    Aankoop pand Statiestraat 8 te Zwijndrecht 
3.    Sport Vlaanderen 

Ledencijfers 2021 – keuze jaartal 
Bestuursorgaan: aanpassingen e-loket platform 
Aanpassing decreet: “onderzoek” Beleidsfocus Sportkampen 

4.    HR 
planning jaarlijkse evaluatie directeur 

5.    Coördinatie statuten, KBO, UBO : stavaza 
6.    Competitie-afdeling: stavaza en toekomst 
7.    Project-afdeling: stavaza en toekomst 

8.    Dagelijks Bestuur 

-      projectopvolging (“goed bestuur”, intern vzw dossier, leden-programma, website, beleidsplan 2021-

2024) 

-    huisvesting   

9.   Vooruitzichten 

 

1. Goedkeuring verslagen 

Het verslag 02/06 wordt unaniem goedgekeurd. 

Het verslag 30/08 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Aankoop pand Statiestraat 8 te Zwijndrecht 

Cfr. aangeleverde documenten. 

Eind 2022 zal het Huis van de Sport ontruimd moeten worden.  

VSF is bezig met co-housing project waarbij de eerste budgetten absoluut professioneel betiteld 

kunnen worden.  

Bespreking. Ligging: er is bevraging gebeurd bij de competitie-afdelingen. Aankoopbudget. 

Inrichting. Te voorziene werken. Verhuisbudget. Tellers, gemene delen, blokpolis, co-propriëteit. 

Alarminstallatie. 

 

Het bestuursorgaan stemt unaniem in om de gelijkvloerse handelsruimte Statiestraat 8 te 

Zwijndrecht te verwerven, en er ons competitiesecretariaat te huisvesten.  

Het bestuursorgaan delegeert de afhandeling aan Paul en Patrick, en vraagt o.a. notaris te 

kiezen. 

 

http://www.kavvv.be/
mailto:info@kavvv.be
http://www.fedes.be/
mailto:info@fedes.be


 
Bestuursorgaan 07102021 – NOTULEN                                                                                                         WEB 
 

3. Sport Vlaanderen 

Cfr. communicatie dd. 21/09 

Ledencijfers 2021 – keuze jaartal : bevestiging van onze unanieme beslissing dd. 02/06 (cfr. 

notulen) om de ledencijfers 2019 in te zetten voor 2021. 
 

E-loket: de info over het bestuursorgaan en de bestuurders, werd vervolledigd met de 4 

nieuwe gecreëerde rollen.  

 

Ifv de aanpassing van het decreet dd.2016, werden onze insteken voor het VSF-onderzoek 

“Beleidsfocus Sportkampen” besproken met en bezorgd aan Kris Noël n.a.v. het bilateriaal 

overleg vanmorgen mbt beleidsfocus sportkampen.  
 

4. HR 

Het jaarlijks functioneringsgesprek met algemeen directeur Patrick is begin december 

ingepland.  

 

5. Statuten e.d.: stavaza 

De statuten zijn zo goed als afgewerkt. Vermits de bij de fusie afgesproken 

evenwichten binnen het vernieuwde wetboek niet correct te vatten zijn in de 

statuten, wordt parallel het huidig huishoudelijk reglement nagekeken en tot een 

intern reglement omgevormd, om een ondeelbaar geheel te vormen met de 

statuten.  

De verwachting is dat alles kan voorgelegd worden aan de Algemene 

Vergadering voor het jaareinde. 

 

6. Competitieafdeling – stavaza en toekomst 

Zonder sluitend te zijn, lijkt het opgedane corona-inzicht dat vriendencompetities een sterk 

bindmiddel vormen waar te zijn. 

De in voorbereiding zijnde vergadering met de voorzitters van de competitiebesturen zal méér 

toelichting verschaffen. 

Minivoetbal Antwerpen – Basket – Tennis - Voetbal Antwerpen - Voetbal VlBrab - Oost-

Vlaanderen – Badminton – Biljart - Minivoetbal Brabant - Petanque Antwerpen - Petanque 

Brabant – Quiz – Tafeltennis: overzicht. 

 

7. Projectafdeling – stavaza en toekomst 

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.  

De Recreatieve Volleybalontmoetingen zijn alvast terug opgestart.  

De nieuwe samenwerkingen met gemeenten voor de organisatie van sportkampen zoals Pittem, 

Middelkerke worden opgevolgd; Ruiselede en Harelbeke doen voor een 2de jaar beroep op ons 

voor meer initiatieven.  

Er is een grote achterstand met de beleidsfocus sportkampen, volledig te wijten aan corona: 

zowel annulaties van volledige kampen op basis van regelgeving als annulaties van deelnemers 

omwille van angst of quarantaine. Er wordt volop ingezet op de kerstperiode om de schade te 

beperken. 

 

8. Dagelijks Bestuur 

Naast alle operationele topics, blijven de prioriteiten van het Dagelijks Bestuur  
-      wettelijk kader: statutenaanpassing gecoördineerd aan het nieuwe wetboek 

vennootschappen = onderweg 
-      projectopvolging (ledenbeheer, Nieuwsbrief, website) 

-      huisvesting, zeker Berchem 

 

9. Vooruitzichten 

Corona heerst. Hopelijk niet te veel. 

 

 

Vergaderdata 2021 met werkschema: in functie van gecoördineerde statuten: een AV & 

Bestuursorgaan eind dec.  


