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Agenda nr. 3/5 EVAP PSRN. Evaluatierapport over de verzelfstandiging van 
het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
vzw. Goedkeuring.

Artikel 221 van het provinciedecreet bepaalt dat elk provinciaal verzelfstandigd 
agentschap in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
provincieraad een evaluatierapport opmaakt over de uitvoering van 
samenwerkingsovereenkomst. Dit rapport omvat ook een evaluatie van de 
verzelfstandiging. De provincieraad spreekt zich binnen de drie maanden uit over 
deze evaluatie.

Concreet wordt, nadat de besluitvorming binnen de verzelfstandigde entiteiten werd 
afgerond, de evaluatierapporten van alle APB’s en EVAP’s voorgelegd aan de 
provincieraad in vergadering van heden (18 entiteiten).

In casu wordt aan uw raad het evaluatierapport voorgelegd van het Extern 
verzelfstandigde agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) Provinciaal Sport- en 
Recreatiecentrum De Nekker vzw (PSRN). De Algemene Vergadering van het EVAP 
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum heeft in haar vergadering van 21 mei 2019 
het evaluatierapport goedgekeurd.

Het rapport bevat samengevat de volgende elementen:
• Een situering van de huidige context en werking 
Wat doet het EVAP?
• De keuze en redenen voor de verzelfstandiging
Zijn die redenen van deze verzelfstandiging nog steeds aanwezig?
Heeft de verzelfstandiging bijgedragen tot de realisatiegraad van de doelstellingen 
en actieplannen?
• Een overzicht van de financiële situatie op het einde van de vorige 
legislatuur.
Dit bevat een opgave van de dotatie 2018, het aantal VTE en de opgebouwde 
reserves einde 2018.
• Een slotconclusie over de verzelfstandiging

Evaluatierapport:

1. Situering EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw 

Door de zeer uitgebreide sport- en recreatie infrastructuur zijn zowat alle sporten 
mogelijk in het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker. Zowel binnen in 



de verschillende sportzalen als buiten op de vele sportvelden biedt het domein de 
mogelijkheid om te sporten en dit zowel met clubs, scholen, bedrijven of 
individuen. Ook op recreatievlak biedt De Nekker heel wat mogelijkheden met als 
uitschieters een zwemvijver met een 4.500 m2 afgebakende zwemzone, de 
binnenspeeltuin "Nekki", die volledig vernieuwd werd en het zwembad met 25 
meterbanen. Benevens het aanbieden van een ruim sportief en een sociaal 
recreatief aanbod ontwikkelt De Nekker ook een aantal activiteiten die zich situeren 
in het semi-commercieel circuit, zoals de exploitatie in eigen beheer van de 
binnenspeeltuin, het sporthotel, maar vooral ook van de ganse catering en horeca 
binnen het domein. De binnenspeeltuin en het binnenzwembad maken De Nekker 
minder afhankelijk van de klimatologische omstandigheden die de exploitatiecijfers 
sterk beïnvloeden. 
Het EVAP ressorteert onder het departement ‘Vrije Tijd’ .

2. De keuze van de verzelfstandiging

De vorm van externe verzelfstandiging, waarbij werd geopteerd voor een vzw-
structuur in een privaatrechtelijke vorm, wordt uitzonderlijk toegepast. In principe 
wordt deze organisatievorm slechts toegepast wanneer decretale of wettelijke 
verplichtingen dit opleggen en of derden structureel in het beheer van het 
agentschap moeten worden betrokken. Voor De Nekker werd destijds geopteerd om 
de provinciale VZW vanaf 1 januari 2013 als een EVAP op te richten.  Gelet op de 
semi-commerciële activiteiten van De Nekker en de uitgebreide horecafaciliteiten, 
die in eigen beheer worden uitgeoefend, vereisten de financiële en fiscale 
elementen dat de entiteit een eigen boekhouding kon voeren, wat zonder 
verzelfstandiging niet mogelijk was. Ook op het vlak van het personeelsbeleid was 
het aangewezen dat De Nekker een eigen personeelsbeleid kon blijven voeren met 
een maximale subsidiëring vanuit de hogere overheden. Een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVAP) is vereist om de subsidiëring van 
meerdere personeelsleden te behouden. Ook voor het betrekken van het werkveld 
blijft een EVAP de meest aangewezen organisatievorm.

3. Realisatie van de doelstellingen, actieplannen en acties

Het EVAP heeft tot doel een aantal beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 
recreatiebeleid op te nemen. Dit vertaalt zich naar de volgende 
beleidsdoelstellingen en actieplannen voor De Nekker.

Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 
vrijetijdsaanbod. Actieplan: Het opmaken van structuurvisies en beheerplannen. 
Acties hierbij zijn dan:
Het ontwikkelen van een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het 
Sport- en recreatiecentrum De Nekker
De realisatie van de vernieuwing van de speeltuinen
Een aantal behaalde kwaliteitslabels in 2018 (Groene Sleutel, ISO14001 en 
erkenning Jeugdverblijven).

Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal 
vrijetijdsaanbod. Actieplan: Het realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod
Dit leidde tot volgende te realiseren acties:
Het EVAP biedt een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief 
aanbod en infrastructuur aan in de Nekker. 
De Nekker realiseert een verhoging van de bezettingsgraad “verblijf”.
De verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers van het domein.

Behoudens de actie ‘realisatie van vernieuwde speeltuinen’, zijn alle acties behaald.



4. Financiële situatie

Het betreft een positieve situatie hetgeen blijkt uit het navolgend overzicht einde 
legislatuur:

Dotatiebedrag 2018        Aantal VTE Opgebouwde reserves 
eind 2018

        2 902 216         82,5        237 202,17

5. Eindconclusie

Eindconclusie van het ingediend evaluatierapport is dat de huidige organisatievorm 
als positief wordt beoordeeld. Hij is te behouden omdat deze structuur heeft 
bijgedragen tot het behalen van de doelstellingen en algemeen beheer. Hiervoor is 
een flexibele financiële werking nodig met een eigen boekhouding in betrokkenheid 
met het werkveld. Het APB adviseert dan ook de provincieraad om het Provinciaal 
Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw in zijn huidige organisatievorm als 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm te behouden.

De deputatie stelt aan uw provincieraad voor om het evaluatierapport goed te 
keuren. De deputatie stelt tevens voor dat de huidige organisatievorm van het 
EVAP ongewijzigd blijft voor de duur van deze legislatuur aangezien het rapport 
aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale taken 
optimaal te behartigen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 221 van het provinciedecreet;

Overwegende dat het bovenstaande evaluatierapport van het extern 
verzelfstandigd agentschap EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
vzw aantoont dat de huidige organisatievorm heeft bijgedragen om de provinciale 
taken optimaal te behartigen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het evaluatierapport over de verzelfstandiging van het EVAP 
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw tijdens de afgelopen 
legislatuur. 

Artikel 2:
De provincieraad beslist om het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
vzw te behouden in zijn huidige organisatievorm als extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm.


