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Verslag raad van bestuur MOEV – 9 juni 2021 
 
1. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 17 maart 2021  
 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder bemerkingen. 
 
2. Beleidsperiode 2022-2025  
 
Olaf M sluit aan bij de vergadering om aan de hand van de geüpdatete PowerPointpresentatie de 

voorbereiding voor de beleidsperiode 2022-2025 verder toe te lichten. 

-  Werkingsverslag 2018-2020:  

Het werkingsverslag werd, zoals decretaal vastgelegd, voor 01/06/2021 (op 31/05/2021) 

doorgestuurd naar het Departement Onderwijs en Vorming. De medewerkers van de SG 

beleidsplanning zullen op 21/06/2021 een uitgebreide toelichting geven aan de opvolgingsgroep over 

dit werkingsverslag.                               

-  Strategische planning 2022-2025:  

De WG strategische planning, het CC en externe partners stellen dit plan op. Eind juni/begin juli zal 

een terugkoppeling met de RvB gebeuren. 

-  Aanvraagdossier 2022-2025:  

Het aanvraagdossier wordt verder uitgeschreven tijdens de zomermaanden en de terugkoppeling 

met het CC en het DB is voorzien tijdens de week van 30/08/2021.  

De voorzitter preciseert dat hij heeft vernomen dat het niet zeker is of er een subsidieoproep komt. 

Indien er geen subsidieoproep komt, voorziet het decreet om een aanvraagdossier in te dienen bij de 

Vlaamse overheid tegen ten laatste 31/10/2021.  

In dit geval moet MOEV zelf het initiatief nemen en een concretisering van de doelstellingen en een 

eerste budgettaire raming opmaken.  

Een ondervoorzitter en Jo H oordelen dat het feit dat er geen subsidieoproep zou komen, niet 
negatief geïnterpreteerd mag worden. Het decreet is in deze zelfregulerend. 
 
3. Begrotingsaanpassing 2021  
 
- begrotingsaanpassing 2021 

Inna G sluit aan bij de vergadering om de begrotingsaanpassingen van juni 2021 toe te lichten. 

Jan C bevestigt dat de begroting 2021, aangepast op aangeven van de opvolgingsgroep in december 

2020, op 15/03/2021 via mail opnieuw werd voorgelegd aan de opvolgingsgroep. Hierbij merkte 

Peter Vandermeersch, raadgever financiën en begroting, op dat er geen duidelijke structurele 

vermindering van de loonlast uit deze begroting blijkt. Na de uitleg over het niet-vervangen van 

personeelsleden die afvloeien (pensionering, jobwissel, …),  gaf hij uiteindelijk zijn akkoord.  

Volgend op de goedkeuring van de opvolgingsgroep werd het voorschot van 90% van de subsidie van 

2021 uitbetaald.  

Jan C vermeldt dat door het langer werken van hemzelf (tot 31/12/2021) en het aanwerven van Olaf 

M het bedrag van de personeelskosten ongeveer gelijk blijft, niettegenstaande het niet-vervangen 

van vertrokken personeelsleden.  



2 
 

Vermits het bedrag van de VIA-middelen en de invloed van de coronapandemie op BSMSA op dit 

moment nog niet gekend zijn, is dit een zeer voorlopige bijsturing van de begroting 2021.  

De nieuwe begrotingsaanpassing die in september opgesteld wordt, zal meer duidelijkheid scheppen.  

Inna G legt uit welke zaken de kostenrekening beïnvloed hebben: 

• de jaarlijkse negatieve intresten die vanaf eind vorig jaar betaald moeten worden aan de 

bank.  

• aankopen onder 5.000€ stukprijs exclusief BTW gelden niet meer als investering en kunnen 

niet meer afgeschreven worden in de boekhouding zoals vroeger, maar moeten nu volledig 

opgenomen worden in de kosten. Bijvoorbeeld: de aankoop van laptops.  

Inna contacteerde de dienst Financiën en Begroting om een toelating te krijgen om dit bedrag te 

mogen verlagen, maar tot nu toe zonder gevolg. 

Opmerkingen: 

Ilse H meldt dat OVSG in gesprek is met 2 banken om eventueel de liquide middelen te investeren in 

beleggingsfondsen met een korte termijn en stelt zich de vraag of dit een optie zou kunnen zijn voor 

MOEV. 

Een ondervoorzitter merkt op dat dergelijk geldbeheer voor MOEV te ingewikkeld is en dat het niet 

aan de orde is om het geld te verspreiden over meerdere banken. 

Een raadslid stelt zich de vraag of het mogelijk is om bij banken aan te kloppen die geen negatieve 

interesten aanrekenen. Andere leden geloven niet dat er nog banken zijn die geen negatieve intrest 

aanrekenen.  

Een raadslid merkt op dat de Vlaamse Overheid dit probleem moet aanpakken daar er hierdoor 

teveel subsidiegeld verloren gaat (oplossing: uitbetaling van de subsidies in schijven?). 

Marc VDB wil het initiatief nemen om dit met de Vlaamse Overheid te bespreken maar bevestigt dat 

binnen de staf van MOEV er tegelijkertijd ook gezocht moet worden naar eventuele alternatieven. 

Jo H bevestigt dat hij dit eveneens zal signaleren aan de Vlaamse Overheid. 

- begrotingsaanpassing 2021 - personeelskosten 

Opmerkingen: 

Een raadslid merkt op dat de meerjarenpersoneelsbegroting niet realistisch is, vermits er van 

uitgegaan wordt dat alle werknemers die afvloeien nooit vervangen worden. Dit is niet vol te 

houden. 

Een ondervoorzitter geeft te kennen dat de huidige personeelskosten moeten verminderen. Een 

andere organisatiestructuur moet een ‘MOEV light’ creëren met de financiële middelen die ter 

beschikking worden gesteld. De subsidiëring moet de volledige personeelskost dekken. 

Meerdere raadsleden stellen zich de vraag of er reeds een denkoefening over de herstructurering en 

reorganisatie heeft plaatsgevonden.  

Jan C antwoordt dat de WG strategische planning en Olaf M dit aan het uitwerken zijn en zoals in 

agendapunt 2 reeds bevestigd werd, zal er begin juli reeds een eerste plan ter beschikking zijn. 

De voorzitter besluit dat een overhaaste herstructurering teveel ontslagen zou kunnen 

teweegbrengen. 
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De begrotingsaanpassing 2021 zal aan de opvolgingsgroep worden bezorgd. 
 
4. Stand van zaken i.v.m. de gevolgen van de coronamaatregelen  
    
Jan C legt aan de hand van een PowerPointpresentatie uit hoe de coronamaatregelen MOEV de 

voorbije periode beïnvloedden. 

Met de versoepelingen in het zicht bevestigt de voorzitter dat bijna iedere medewerker van MOEV 

reeds 1 dag/week op kantoor aanwezig is. Van bij het begin van het verplichte telewerk was in het 

kader van  de continuïteit van de bedrijfsvoering een minimale permanentie op kantoor voorzien. 

Tasia P vraagt of de afstemming tussen MOEV en BVLO betreffende de webinars in de toekomst kan 
verdergezet worden. Jan C zal Joeri V, als voorzitter van de WG inspiratiesessies, hierop wijzen. 
 
5. Verslag opvolgingsgroep van 11 mei 2021  
 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd de opvolgingsgroep ingelicht over het:  

-  resultatendocument AP 2020  

Na terugkoppeling met de RvB via e-mail op 26/04/2021 en met Olaf M en het coördinatiecomité 

werd het document op basis van de bemerkingen een laatste maal aangepast en op 29/04/2021 aan 

het Departement Onderwijs en Vorming bezorgd. 

-  financieel verslag 2020  

Het financieel verslag 2020, besproken en goedgekeurd op de RvB_210317, werd eveneens op 

29/04/2021 aan het Departement Onderwijs en Vorming bezorgd. 

Het resultatendocument AP 2020 en het financieel verslag 2020 werden zonder bijkomende 

opmerkingen door de opvolgingsgroep goedgekeurd. 

Eerstdaags zal MOEV dan ook het ministerieel besluit en het saldo van 10% van het subsidiebedrag 

2020 ontvangen. 

-  bijkomende vergadering opvolgingsgroep i.f.v. presentatie werkingsverslag en 

begrotingsaanpassing 2021 – 21 juni 2021 

Op vraag van MOEV werd een bijkomende vergadering van de opvolgingsgroep belegd om het 

werkingsverslag van de SG beleidsplanning 2022-2025 toe te lichten en op die manier reeds een link 

te leggen naar de toekomst. Ook de begrotingsaanpassing juni 2021 zou er worden voorgesteld.  

 

6. Activiteitenaanbod secundair onderwijs – Vlaamse kampioenschappen  

Jan C licht de argumenten van de SWG Secundair Onderwijs toe om vanaf volgend schooljaar de 

competitieve activiteiten op Vlaams niveau af te bouwen. Competities op provinciaal niveau blijven 

behouden. De voorzitter vraagt de leden om hun mening.  

Opmerkingen van meerdere raadsleden: 

Met de Vlaamse kampioenschappen bereikt MOEV inderdaad niet alle scholen en de Vlaamse 

kampioenschappen kunnen moeilijk laagdrempelig worden genoemd zoals OD 16 uit het actieplan 

omschrijft.  
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Het is veeleer een traditie.  

De scholen die nauwe banden hebben met een goede sportclub of een leerkracht hebben die trainer 

is in een club, nemen hier vaker aan deel. 

Het aantal deelnemers vermindert ieder jaar en de organisatiekosten voor MOEV liggen hoog.  

In functie van de besparingen is het een logische beslissing om de Vlaamse kampioenschappen niet 

meer te organiseren. 

Voor bepaalde sporten zou een activiteit op Vlaams niveau toch mogelijk moeten blijven. 

Jan C bevestigt dat voor laagdrempelige sporten, zoals veldloop, een Vlaamse ontmoeting wel nog 

georganiseerd kan worden maar onder een andere vorm (bijvoorbeeld: Obstacle Run naast veldloop 

in een open formule). 

Ook atletiek indoor dat niet provinciaal kan worden georganiseerd, kan behouden blijven. 

Indien een sportfederatie vragende partij zou zijn om samen met MOEV een Vlaamse ontmoeting te 

organiseren, zal MOEV dit in overweging nemen. 

Het voorstel van de SWG Secundair Onderwijs om de competitieve activiteiten op Vlaams niveau 
af te bouwen wordt goedgekeurd. 
 
7. Personeel   
  
- detacheringen  

De 9 ingediende dossiers kregen een positief advies en werden goedgekeurd. 

Herman VD was reeds eerder met het dagelijks bestuur overeengekomen op 01/09/2021 met 

vervroegd pensioen te gaan. Derhalve stopt zijn detachering op 31/08/2021 en wordt deze niet 

vernieuwd. 

 

De voorzitter bevestigt dat er in de herfst beslist zal worden of er een nieuwe algemene directeur zal 

worden aangesteld.  

- verlenging opdracht Eric Swinnen en interne vervanging  

De voorzitter verduidelijkt dat het belangrijk is dat Eric S in de overgang naar de nieuwe 

beleidsperiode verder zou kunnen werken tot 31/12/2021 daar hij verantwoordelijk is voor veel 

belangrijke dossiers binnen MOEV (waaronder BSMSA en SBJS).  

Tegelijkertijd meldt hij dat MOEV in 2021 nog bijkomende financiële middelen zal ontvangen dankzij 

de nieuwe VIA6 akkoorden. Deze zijn nog niet opgenomen in de begroting en is er dus enige 

financiële ruimte. 

Een raadslid merkt op dat er toch ook dringend gestart moet worden met het doorgeven van zijn 

taken. 

Jan C meldt dat er in het team van Vlaams-Brabant & Brussel op dit ogenblik gesprekken 

plaatsvinden over het intern vervangen van Eric S.  

De verlenging van de opdracht van Eric S van 01/11/2021 tot 31/12/21 wordt goedgekeurd. 

- verlenging opdracht Olaf Moens 



5 
 

De voorzitter bevestigt dat Olaf M uitstekend werk levert en dat het opportuun is om de optie te 

lichten om zijn contract van bepaalde duur te vernieuwen van 01/07/2021 tot 31/12/2021 met een 

arbeidsduur van 19u/week in plaats van 11u24/week. 

De verlenging van de opdracht (19u/week) van Olaf M tot 31/12/2021 wordt goedgekeurd. 
 
8. ICT – stand van zaken  
 
WinBooks on Web (online boekhoudprogramma) is, mits enkele kleine probleempjes, opgestart. 

Jan C meldt dat alle leden van de raad van bestuur na de vergadering een uitnodiging zullen 
ontvangen van Leen VL om toegang te krijgen tot de SharePoint van de RvB.  
In de verslagen en de agenda zullen de documenten vanaf nu gelinkt worden naar de documenten in 
de SharePoint. 
Enkel de leden van de raad van bestuur en de coördinatoren hebben toegang tot deze documenten.  
 
9. BMC – aangetekende brief advocatenkantoor 
 

MOEV heeft recentelijk een aangetekend schrijven ontvangen van het advocatenbureau dat BMC 

vertegenwoordigt. De ontvangen aanmaning betreft een betaling aan BMC binnen de 15 dagen. 

Een ondervoorzitter herinnert eraan dat er tijdens de raad van bestuur van 09/10/2018 reeds beslist 

werd om de factuur niet te betalen. 

De raadsleden beslissen anoniem om advies te vragen aan de advocaat van MOEV en naar de 

rechtbank te stappen.  

De voorzitter houdt alle raadsleden op de hoogte van het verdere verloop van deze zaak. 

 

10. Varia 

 

-  online felicitatiekaart i.p.v. Apotheose  
Via een digitale kaart zullen alle leerkrachten bedankt worden voor het afgelopen schooljaar.  
In deze kaart nemen minister Ben Weyts, Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport 
Vlaanderen (Sport Vlaanderen) en de voorzitter van MOEV het woord. 
Via een nieuwsflash zal iedereen van de raad van bestuur de kaart ontvangen. 
 
-  data vergaderingen RvB schooljaar 2021-2022  

De data 20/10/2021, 16/03/2022 en 15/06/2022 worden goedgekeurd. 

De voorzitter is voorstander om de bestuursvergaderingen terug fysiek te laten plaatsvinden vanaf 

20/10/2021 op voorwaarde dat de coronamaatregelen dit toelaten. 

 

- Apotheose 2022 

De voorzitter is eveneens voorstander om in 2022 opnieuw een fysieke Apotheose te organiseren op 

voorwaarde dat de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten. 

 

 

 


