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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES
Dinsdag 1/03/2016 17u30-19u30
ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
__________________________________________________________________________________
Aanwezig:

Leden van de algemene vergadering

Kristine De Martelaer
Paul De Broe
Patrick De Poorter
Tine Vertommen
Lien Van Belle
Johan Vijgen
Sophie Cools

Werknemers

Arne Aerts
Lore Vandevivere

Verontschuldigd:

Leden van de algemene vergadering

Ignaas Devisch
Jan Tolleneer
Eric De Boever
Annick Willem

Deel 1 (17u30-18u30)

1. AANDUIDEN VERSLAGGEVER
Lore
2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING
Goedgekeurd
3. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER
Mooi jaar achter de rug. Waar er ook tijdelijk een derde werkkracht was. We gaan in de goede
richting!
4. VOORSTELLING JAARVERSLAG
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag. Het geeft op een goede en bondige manier de
werkzaamheden van ICES in 2015 weer. Lien Vanbelle merkt op dat het er veel gerealiseerd is
voor het weinige personeel dat ICES in dienst heeft. Sophie Cools vindt dat de
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‘omkadering/situering’ deeltjes goed zijn om de lezer die ICES niet goed kent een beter beeld kan
geven, getuigt van good governance/transparantie.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
5. VOORSTELLING FINANCIEEL VERSLAG 2015
Er is bevestiging van Sport Vlaanderen dat het resterende budget van 2015 naar 2016 kan
overgedragen worden, dit mist verantwoording en nieuwe begroting voor 2016.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. De algemene vergadering verleent kwijting aan de
leden van de Raad van Bestuur.
6. STAVAZA WERKZAAMHEDEN & FINANCIEEL 2016
•

Subsidie pesten
Pesten is het jaarthema gekozen vanuit het lerend netwerk. ICES heeft hiervoor een subsidie
ontvangen en ontwikkelde hiervoor een campagne. De start was een succes. Nu is ICES bezig
met de 6 acties en de vormingen die volgen inhoudelijk vorm te geven.
Er moet verder nagedacht worden over evaluatie van het project. Tine Vertommen en/of
Kristine De Martelaer zien dit wel te realiseren met studenten. Dit kan via vragenlijst, maar
ook via intensieve observatie, pre-post meting enz.

•

Prioriteiten focus: beleidsplannen federaties / juridische SMG
Vanuit het dagelijks bestuur wordt goede bewaakt om de doelstellingen te realiseren. Er
wordt voor 2016 prioriteit gegeven aan overlegmomenten met federaties in functie van
ethische aspecten te integreren in het beleidsplan die zij moeten opmaken in functie van
een nieuwe subsidiecyclus. Verder wordt verder werk gemaakt van de juridische
moeilijkheden rond een voorval van SGG. Hiervoor worden enkele federaties
samengebracht om het probleem scherp te stellen en wordt nagegaan of we met experte
seksueel strafrecht Liesbet Stevens kan samengewerkt worden. Tine Vertommen merkt op
dat ondanks dat strafrecht prioritair is aan het ander recht, er ook vragen zullen zijn die
vanuit vzw wetgeving, privacywetgeving zullen moeten beantwoord worden. Suggestie om
met een team van juristen verder te gaan (bv. Jurist VSF, Sport Vlaanderen...).

7. AANVAARDEN EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
•

Overlijden Vic De Donder

•

Kandidaat Els de Waegeneer
Els de Waegeneer wordt met een meerderheid gestemd als lid van de Algemene
Vergadering.

•

Er wordt geopteerd om An De Kock uit te nodigen om lid te worden van de Algemene
Vergadering van ICES.
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8. AANVAARDEN EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
•

Jan Tolleneer: stelt zich niet herverkiesbaar, maar blijft lid van de Algemene Vergadering

•

Annick Willem: stelt zich herverkiesbaar en is met meerderheid herverkozen

•

Tine Vertommen: stelt zich herverkiesbaar en is met meerderheid herverkozen

9. Datum volgende vergadering
4 oktober 17u30-19u30

Deel 2 (18u30-19u30) : Inhoudelijk deel: Voorstelling ‘positief coachen’ door Ewald Kouwen
Na de voorstelling van het ‘Positief coachen’ project worden een aantal zaken besproken. Er wordt
beslist om de informatie te laten bezinken en een overleg te plannen met VSF, ISB, ICES om te
bekijken wat er in de toekomst mogelijk is.

Kristine De Martelaer

Paul De Broe
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Voorzitter

Secretaris-generaal

