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1.

Welkom

2.

Nagedachtenis bestuurder R. Urbain

De vergadering wordt gestart met een moment ter nagedachtenis van bestuurslid Robert Urbain die op 10 mei
onverwacht thuis overleden is. Bestuur en personeel zijn diepbedroefd en wensen familie en vrienden van
Robert veel sterkte in deze moeilijke periode.
3.

Goedkeuring verslag 22/10/2019

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering en wordt bijgevolg goedgekeurd.
4.

Jaarrekening 2019 en balans per 31/12/2019
4.1. De jaarrekening en balans per 31/12/2019 werden vooraf via mail toegezonden, inclusief memorie.
Dit wordt overlopen door de voorzitter Freddy De Nert. De rekening ligt in lijn met de begroting. Het
resultaat is licht positief (€ 8.639,75) terwijl een negatief resultaat begroot was. Dit komt
voornamelijk door een lagere personeelskost door afwezeigheden wegens ziekte. De kost voor het
magazine ligt ook lager dan begroot omdat daar de inkomst via de advertenties rechtstreeks werd
verrekend. De inkomsten voor de vakanties liggen lager door een mindere bezetting.
Het balanstotaal is € 1.312.386,58. Door het positieve resultaat (overgedragen resultaat) groeide het
eigen vermogen aan tot € 585.982,86. Er zijn geen dubieuze schulden (zie toelichting balans)
4.2. Bespreking/vragen: De leden van de algemene vergadering hebben geen vragen of opmerkingen en
keuren de jaarrekening unaniem goed.

5.

Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2019 als decharge
5.1. Het verslag wordt overlopen door voorzitter Freddy De Nert
5.2. De Algemene Vergadering verleent decharge aan de bestuurders

6.

Verslag van de rekeningtoezichters over de jaarrekening 2019

6.1. De financiële commissie kwam samen op 10 maart 2020 en verklaart dat dat de middelen werden
ingezet zoals gebudgetteerd, dat de procedures van financiële controle en verantwoording zijn
nageleefd en de middelen doelmatig werden besteed.
7.

Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2019
7.1. Het verslag van de bedrijfsrevisor werd vooraf bezorgd aan de leden van de Algemene vergadering.
7.2. Bespreking/vragen: Gezinssport Vlaanderen is wettelijk niet verplicht een bedrijfsrevisor aan te
stellen. In de Algemene Vergadering van 22 oktober werd de goedkeuring gegeven om, ondanks het
geen verplichting is, toch een bedrijfsrevisor aan te stellen. De organisaties die hun jaarrekening laten
controleren terwijl ze hiertoe niet wettelijk verplicht zijn, geven hierbij blijk van hun bereidheid tot
transparantie, die van essentieel belang is voor de goede werking van het handelsverkeer, alsook
voor het vertrouwen. De bedrijfsrevisor werd niet aangesteld als commissaris (zoals dit bij de
Gezinsbond wel het geval is), het was een zuiver contractuele overeenkomst.

8.

Jaarverslag 2019
8.1.

Vooraf werd de digitale versie aan alle leden van de Algemene Vergadering bezorgd. De aanwezige
leden ontvangen een gedrukte versie. Dit wordt door de voorzitter overlopen.
8.2. Bespreking/vragen: Dit is een duidelijke en visueel aantrekkelijke voorstelling van de werking. Een
pluim voor de verantwoordelijke medewerkers.

9.

Beleidsplan 2021-2024
9.1. De werknota van het beleidsplan wordt toegelicht door Wout Stevens.

De 5 beleidspijlers van Gezinssport Vlaanderen worden visueel voorgesteld in de vorm van een huis. Goed
bestuur vormt de fundering van ons huis. Dit is de basis waarop alles kan voortgebouwd worden. Onze dragende
muren geven de kern van onze werking weer. Dit betreft de werking naar onze clubs, een laagdrempelig
beweegaanbod voor gezinnen en de organisatie van gezinsvriendelijke vakanties. Het dak van ons huis is onze
visibiliteit naar de buitenwereld. Wij zijn een expert inzake bewegen en sporten in gezinsverband en profileren
ons ook zo naar externen. Gezinssport Vlaanderen is dé evidente partner voor organisaties die gezinnen willen
doen sporten en bewegen.
In elk van deze beleidspijlers gelden er drie prioritaire randvoorwaarden. De eerste en meest logische is dat alles
wat we doen in teken staat van het gezin, en dit in de brede zin van het woord. We zijn er voor alle gezinnen en
voor elk gezinslid.
Vervolgens dragen we gezondheid hoog in het vaandel. De impact van sport en bewegen op het fysiek en
mentaal welbevinden van mensen is niet te onderschatten. Maar dan moet dit natuurlijk op een veilige manier
kunnen gebeuren. Etisch en medisch verantwoord sporten is daarom onze tweede belangrijke randvoorwaarde
die in elke beleidspijler aan bod komt.
Tot slot is er de derde randvoorwaarde, multisport. Door een voldoende gevarieerd sportaanbod te voorzien in
elk van de beleidspijlers kan de federatie een duurzame en vertrouwde sportpartner worden, onafhankelijk van
de situatie of levensfase waarin de sporter zich bevindt.

9.2. Bespreking/vragen: Belangrijk om ook voldoende aandacht te hebben voor de meest kwetsbare
gezinnen. Dit is noodzakelijk maar geen gemakkelijke opdracht. Hiervoor zal ook samengewerkt worden
met Sport Vlaanderen zodat onze beleidskeuzes in dezelfde lijn liggen als die van de overheid en elkaar
zo kunnen versterken.
Er worden nu per beleidspijler werkgroepen opgesteld om dit verder uit te werken. Leden van de
Algemene Vergadering kunnen uiteraard deelnemen aan deze werkgroepen.
10. Impact corona
De coronacrisis had duidelijk zijn impact op de werking van Gezinssport Vlaanderen.
Personeel:
-

-

-

Er werd overgeschakeld op maximaal thuiswerk. Alle collega’s werken sinds donderdag 19 maart
van thuis uit. Vanaf maandag 22 juni wordt aan de collega’s gevraagd om minstens 1 dag per week
naar Brussel te komen. Om de veiligheid te vrijwaren zijn ze verdeeld in 2 teams die nooit met
elkaar in contact komen. Ook zijn de nodige maatregelen genomen rond social distancing en
hygiëne.
Twee medewerkers waren technisch werkloos tijdens de coronacrisis. De ene was technisch
werkloos tussen 13 april en 1 juni, de andere van 5 mei tot 31 mei. Dit gebeurde in samenspraak
met de betrokken medewerkers. Ondertussen zijn beiden weer aan het werk. Tijdens de technische
werkloosheid werd door de werkgever het loon bijgepast tot 90% van het nettoloon.
Twee medewerkers zijn langdurig afwezig wegens ziekte. De geplande vervanging is door corona
uitgesteld en zal ten vroegste in september weer opgestart worden.
Door de hoge nood aan extra communicatie werd het contract van de communicatiemedewerker
opgetrokken naar 100% (ipv 60%) tot eind augustus.

Opdrachten:
De reizen (wintersport) in de paasvakantie werden allemaal geannuleerd. Alle deelnemers kregen
het volledige bedrag terugbetaald. Door de hotels en busmaatschappijen werd geen annulatiekost
aangerekend.
De nog geplande Familie Fit beweegdorpen werden afgelast.
De Nationale wandel -en fietsdag (28 juni) werd afgelast.
De buitenlandse reizen in de zomervakantie werden afgelast
De binnenlandse reizen in de zomervakantie werden afgelast tot midden juli

-

Financiën:
-

Familie fit kreeg tijdens de corona-pandemie een serieuze boost. Het aantal geregistreerde
gezinnen verdubbelde van 900 tot 1800. Er werd een Familie Fit-song gemaakt die werd afgespeeld
op radio 2.
Er werd een samenwerking met Foodbag opgezet waarbij clubs die door het stopzetten van de
werking in financiële problemen kwamen, een alternatief werd geboden.
Er werd een digitaal grootouder-kleinkind spel ontwikkeld.

De financiële impact op de organisatie bleef eerder beperkt. Er waren minder inkomsten doordat
vakanties en evenementen niet konden doorgaan maar de annulatiekosten waren ook beperkt.
Door de langdurige afwezigheid en de technische werkloosheid van enkele collega’s werd er
bespaard op loonkosten.

Zomervakanties
De buitenlandse vakanties werden geannuleerd. De binnenlandse vakanties kunnen vanaf 13 juli terug doorgaan
mits het naleven van een aantal veiligheidsvoorwaarden. Volgende reizen staan nog op het programma deze
zomer:
Éénoudergezinnen Koksijde (13-17 juli)
Éénoudergezinnen Kemmel (26-31 juli)
Gezinnen Genk (27-31 juli)
GOKK Koksijde (17-21 augustus)
GOKK Oostende (24-28 augustus)
50+ vakantie Koksijde (30 augustus – 4 september)
De voorzorgsmaatregelen die genomen worden brengen dus een kost met zich mee (mondmaskers, extra
begeleiders,…) maar zorgen er voor dat we de vakanties op een veilige manier kunnen organiseren.
Alles blijft onder voorbehoud en wordt indien nodig bijgestuurd bij nieuwe inzichten en veranderende situaties.
Wintervakanties
De wintersportvakanties in de paasvakantie werden allemaal geannuleerd. Deelnemers kregen integraal hun
inschrijvingsgeld terugbetaald. Ook voor Gezinssport Vlaanderen was de annulatiekost minimaal. De inkomsten
liggen uiteraard lager dan begroot door de vele, verplichte, annulaties.
Voorlopig resultaat winter 2020: 42.929,91 €
De winter 2021 is in volle voorbereiding maar hier zijn nog heel wat vraagtekens:
Veiligheidsvoorwaarden busmaatschappijen
Veiligheidsmaatregelen hotels
Bezorgdheden deelnemers
Lancering van het winteraanbod wordt uitgesteld naar augustus 2020 om een beter zicht te hebben op de
corona-impact. Daardoor kan we winterbrochure niet opgemaakt worden maar zullen alternatieven voorzien
worden.
11. Varia: stand van zaken i.v.m. belangrijke indicatoren:
11.1. Clubwerking
11.1.1. Leden en clubs (situatie d.d. 25/06)
• 26.755 actieve leden
• 568 clubs

11.2. Sportvakanties (zie agendapunt impact corona)
11.3. Evenementen
11.3.1. Eigen organisatie
• 3 juli tem 30 september 2019; zomerzoektochten "Sint-Truiden gezien? Sint-Truiden
gevonden!" met familiezoektocht/kinderzoektocht, fietszoektocht en geocaching. Klaar
om volgende week van start te gaan.
11.3.2. Samenwerking extern
• 1 juli tem 31 augustus: Belevingstocht Koksijde ism Sport Vlaanderen en Radio 2
• 6 september: Gordelfestival in Huizingen, Vilvoorde en Overijs
11.4. Digitaal platform vakanties
Het nieuw digitaal platform zit in de eindfase en wordt opgeleverd midden augustus. Het zal dus volgens afspraak
operationeel zijn bij de lancering van het winteraanbod.
11.5. Subsidies/projecten Sport Vlaanderen 2019

-

Beleidsfocus jeugdsport: Basic to Best (31.591,10 euro goedgekeurd)

Begroot
Goedgekeurd

Subsidies

Totaal

Eigen inbreng
25% van subsidie

Clubs

50.000 euro
39.488,86 euro

10.000 euro
7.897,76 euro

34.000 euro
26.852,43

Overhead
15% van subsidie
6.000 euro
4.738,67 euro

Het goedgekeurd budget is 31.591,10 euro. Gezinssport Vlaanderen is verplicht om 25% van dit budget bij te
passen (= 7.897,76 euro). Daardoor komt het totaal te besteden budget op 39.488,86 euro.
Van de goedgekeurde subsidie gaat 15% (4.738,67 euro) naar overhead (drukwerk, personeel, promotie,…)
waardoor er 34.749,76 euro overblijft naar de clubs.
Het budget van de clubs wordt afgerond op 35.000 euro.

-

Beleidsfocus laagdrempelig sporten: Familiefit (9.550 euro goedgekeurd)

Begroot
Goedgekeurd
-

Totaal
22.089 euro
10.050 euro

Subsidies
21.589,62 euro
9.550 euro

Andere
500 euro
500 euro

Beleidsfocus Innovatie: Knuffelturnen (35.952,82 euro goedgekeurd)

Begroot
Goedgekeurd

Totaal
37.646,93 euro
35.952,82 euro

Subsidies
37.646,93 euro
35.952,82 euro

Boekje Knuffelturnen voor thuis
Beleidsfocus innovatie: Groeien op de fiets! (niet goedgekeurd)

Andere
0 euro
0 euro

“Omdat dit project onvoldoende innovatief is en niet binnen de beleidsfocus innovatie past.”

12. Rondvraag
Einde vergadering: 20u15
Verslag: Wout Stevens

