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1. Afsluiting boekjaar 2022 
Op 23/01/2023 heeft Koen Janssens (boekhoudkantoor SBK) het boekjaar 2022 
afgesloten.  
 
De balans 2022 vertoont een positief saldo van 7.395,97 euro. 

− Op sportief vlak was 2022 een normaal jaar met verschillende evenementen 

(Vlaamse-, Belgische- en Europese kampioenschappen). Het voordeel was dat alle 

Europese kampioenschappen in Eindhoven waren waardoor de uitgaven  

− Er werd bij de afsluiting van het boekjaar rekening gehouden met de nog te 

ontvangen bedragen van Sport Vlaanderen en de terugbetaling voor de subsidie 

E-learning.   

• Algemene werkingssubsidies 2022: raming 187.706,02 waarvan reeds 
171.965,09 ontvangen. Het resterende saldo volgt na het insturen van het 
verslag van de Algemene Vergadering. Saldo is 15.740,93 euro. 

• Beleidsfocus innovatie 2022: subsidie 11.300 euro, nog 1.130 euro te 
ontvangen. 

• Beleidsfocus jeugdsport 2022: subsidie 8.454,80 euro, nog 845.48 euro te 
ontvangen. 

• Terugbetaling subsidie E-learning: 8.191,51 euro 
 

− Er werd nog een korting gegeven van 25% op de interclubploegen. Deze beslissing 

werd destijds genomen om de impact van COVID voor de clubs in te perken. 

− Belgian Masters Open werd geannuleerd door te weinig inschrijvingen. 

De jaarrekening wordt goedgekeurd door het financieel comité en wordt zo 

voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. 

 

2. Begroting 2023 

− Voor de begroting van 2023 werd er extra budget voorzien voor de uitgaven van 

de energiekosten.  

− Voor het ledenbeheer moet Twizzit & Visual Reality naast elkaar blijven draaien 

voor competitie en tornooien. 



− Er zal voor seizoen 2023-2024 geen korting meer gegeven worden op de 

lidgelden van de interclubploegen. 

− In 2023 organiseert SQV de Belgian Junior Open, waardoor er extra inkomsten 

zijn.  

− Algemene werkingssubsidies 2023 is geraamd op een bedrag van 205.903,59. Dit 

bedrag ligt hoger omwille van de volgende redenen: 

• Er is voor 2023 een budget van 2 miljoen euro voorzien, door de gebeurde 

indexoverschrijdingen in 2022 (deze is van toepassing voor alle 

gesubsidieerde actoren binnen het decreet sportfederaties),  

• de minister besliste om structureel (recurrent) 1 miljoen euro extra toe te 

kennen aan de algemene werkingssubsidie van de sportfederaties en 

• er is een verschuiving van 350.000 euro van de beleidsfocussen naar de 

algemene werkingssubsidies (specifiek voor de multisportfederaties). Dit 

omdat enkele beleidsfocussen niet meer van toepassing zijn op 

multisportfederaties, en dit budget dus werd verschoven zodat dit een 

budgetneutrale wijziging betreft voor de multisportfederaties (en de 

unisportfederaties). 

− Voor BF jeugdsport ontvangen we voor 2023 een bedrag van 8.767,36 euro.    

− Voor 2023 ontvangen we voor onze topsporters een bedrag van 18.750 euro 

tegenover 9.520 euro. Dit bedrag gaat integraal naar de topsporters.  

 

3. Samenstelling financieel comité 

– Het financieel comité wordt benoemd door de Algemene Vergadering en bestaat 

uit minstens 3 personen waarvan de meerderheid onafhankelijk moet zijn.  

De nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit: 

• Jo Roggen, Patrick Goos en Dennis Scheyltjens als onafhankelijke 

personen. 

• Tine Hannes als administratief coordinator. 

• Koen Janssens als boekhouder. 

– Taken  

• Het financieel comité houdt toezicht op het financieel beleid en de 

financiële informatieverstrekking, om de doelstellingen van de organisatie 

te kunnen realiseren, en dit minstens gekoppeld aan de begroting en aan 

de resultatenrekening. 

• Het financieel comité rapporteert aan het Bestuursorgaan en formuleert 

eventueel adviezen. 

• Het financieel comité rapporteert aan de Algemene Vergadering omtrent de 

wettelijke verplichtingen: het goedkeuren van de jaarrekeningen en de financiële 

verslaggeving. 

 

 


