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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES 

Donderdag 8/10/2015 16u   
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Aanwezig:   Leden van de algemene vergadering  Kristine De Martelaer    

        Paul De Broe     

        Patrick De Poorter    

        Tine Vertommen 

        Lien Van Belle 

        Johan Vijgen  

         Annick Willem 

Eric De Boever     

 

Werknemers     Arne Aerts  

       Lore Vandevivere  

 

Verontschuldigd:   Leden van de algemene vergadering   Ignaas Devisch  

        Jan Tolleneer 

        Sophie Cools 

        Vic De Donder 

 

1. AANDUIDEN VERSLAGGEVER  

Lore  

 

 

2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING  

Goedgekeurd  

 

 

3. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER  

Kristine bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inspanningen voor de vzw. ICES gaat in de 

goede richting. Door de subsidiering als kenniscentrum kan er duurzamer gewerkt worden dan 

met projectfinanciering. Het is fijn dat er momenteel drie werkkrachten zijn binnen ICES (Arne, 

Tim en Lore).  

Paul merkt op dat de juiste volgorde van vergaderen beter omgekeerd is (eerst RvB en dan AV).  
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4.  JAARACTIEPLAN 2016 

Het jaaractieplan van 2016 kadert in een ruimer beleidsplan van 3 jaar (2015-2017). Dit beleidsplan 

werd goedgekeurd in het kader van erkenning en subsidiering van een kenniscentrum voor 

praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning inzake ethiek (GES-decreet). Afhankelijk van 

opportuniteiten of veranderingen binnen de sector zijn sommige doelstellingen opgeschoven 

en/of licht aangepast in dit jaaractieplan voor 2016. De drie voornaamste accenten in de werking 

van 2016 zijn:  

(1) samen met het lerend netwerk het jaarthema pesten uitwerken en implementeren,  

(2) federaties/sportdiensten intensiever begeleiden bij het voeren van een ethisch beleid,  

(3) binnen de nieuwe website de thema’s en de aanpak sterk in de kijker te plaatsen om breed 

draagvlak over ethiek in de sport te vergroten.  

 

In het document ‘jaaractieplan 2016’ worden de doelstellingen en acties in detail omschreven. 

Dit document wordt overgemaakt aan de overheid in functie van de subsidie van 2016.   

De algemene vergadering keurt het jaaractieplan 2016 goed.  

 

 

5. BEGROTING 2016 

De begroting van 2016 wordt toegelicht. Aangezien er 2 ingediende EU projecten niet doorgaan 

rekent ICES op de basis subsidie en de kleine bijdrage voor de inbreng in het VOICE EU project 

waar Tine Vertommen bij betrokken is.  

De Algemene vergadering keurt de begroting voor 2016 goed.  

 

 

6. BESTUUR: WERKING DAGELIJKS BESTUUR EN RAAD VAN BESUUR  

Sinds 2015 heeft ICES een dagelijks bestuur die de zaken van dichtbij opvolgt. Er wordt besloten 

om te streven naar zes bijeenkomsten per jaar voor 2016 (in 2015 waren er vier bijeenkomsten). 

Volgens de algemene vergadering lijkt 2 samenkomsten voor een AV en RvB opportuun.  

Er is een idee om de AV te koppelen aan iets inhoudelijks (bijvoorbeeld een studiedag).  

 

 

7. INHOUDELIJK PUNT: JAARTHEMA 2016 PESTEN  

Aan de hand van het voorbereidend document wordt het jaarthema toegelicht. De inhoudelijke 

kapstok wordt opgehangen aan de driehoek rond drie beleidsniveaus (kwaliteit, preventie en 

reactie). Verder is de doelgroep van de campagne begeleiders en bestuurders. De campagne 

wordt gelanceerd in de ‘Vlaamse week tegen pesten 2016’. Er komt een website, 

vormingsaanbod, uitgewerkte acties…  
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De algemene vergadering geeft feedback op het document dat wordt meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van de campagne.  

 

 

8. DATUM VOLGEND OVERLEG  

1 maart 16u30 

 

Kristine De Martelaer     Paul De Broe 
Bestuurder    Bestuurder 
Voorzitter     Secretaris-generaal 

 

 


