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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES
Dinsdag 4/10/2016 17u30-19u30
ICES, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent
__________________________________________________________________________________
Aanwezig:

Leden van de algemene vergadering

Kristine De Martelaer
Paul De Broe
Tine Vertommen
Lien Van Belle
Eric De Boever
An De Kock
Annick Willem

Werknemers

Arne Aerts
Lore Vandevivere
Simon De Vriendt

Verontschuldigd:

Leden van de algemene vergadering

Ignaas Devisch
Jan Tolleneer
Johan Vijgen
Sophie Cools
Els De Waegeneer
Patrick De Poorter

Deel 1 (17u30-18u30)

1. AANDUIDEN VERSLAGGEVER
Lore
2. TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER
Een periode van veranderingen, zowel extra personeelslid als een omgooi van de samenstelling
en bevoegdheden van DB/RvB en AV.
3. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ALGEMENE VERGADERING
Goedgekeurd
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4. AANVAARDEN EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
An de Kock wordt met een meerderheid aanvaard als lid van de Algemene Vergadering.
5. VOORSTELLING NIEUW PERSONEELSLID: SIMON DE VRIENDT
Arne gaat van 1 VTE naar 0,5 VTE omdat hij halftijds gaat studeren (Lerarenopleiding). Hierdoor
komt er budget vrij om een nieuw personeelslid aan te werven. De vacature was een succes,
Simon is uit 93 kandidaten verkozen om het werknemersteam te versterken. Wegens een
beperkte financiële marge kunnen tot en met eind 2017 Simon 3/5e tewerkstellen. Hij heeft een
Masterdiploma in wijsbegeerte en journalistiek, is momenteel werkzaam als journalist bij het
nieuwsblad en heeft een actieve voeling met de sportsector. Hij loopt reeds enkele vormingen
mee om in te werken en is ook aanwezig op de RvB/AV. De startdatum van het contract moet
nog bepaald worden en hangt af van de opzegperiode van zijn huidige job.
6. STAVAZA WERKZAAMHEDEN 2016
(1) Jaarthema pesten






Jaarthema van het lerend netwerk ‘ethisch sporten’
Samenwerking met Tumult
6 acties
10 vormingen, 3 beurzen, 5 infomomenten
Website
 TOP-kaart
 Sociale media met #TOPindesport
 Promotiemateriaal
 Laatste actie met ‘rode duivels’
 Extra aandacht in ‘Vlaamse week tegen pesten 2017’
(2) Ondersteuning federaties
 Ondersteuningsgesprekken federaties ifv. beleidsplan 2017-2020
 Vroeger: apart luik ‘ethisch sporten’
 Nu: integreren in gehele federatiewerking
 Focus op structurele maatregelen en doelstellingen adhv. 8-stappenplan
 Eerste gesprek + ondersteuning 2017-2020
 Reeds 22 federaties
 Positieve punten: betrokkenheid & grote interesse
 Moeilijke punten: decreetwijziging, ethiek niet (meer) verplicht, good governance
(3) Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 Continuering SMG vorming
 Pakketjes te bestellen
 Juridisch traject: Tine zoekt mee naar vervanger voor Liesbet Stevens (prof strafrecht)
na haar afhaken
 Ondersteuning bij vragen
 VOICE project (UAntwerpen)
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 Plenaire sessie over grensoverschrijdend gedrag op het congres van de Vlaamse
Vereniging voor Sportgeneeskunde (april 2017)
(4) Diverse werkzaamheden
 Informatieverzameling en deling
(website, nieuwsbrief, facebook…)
 Vormingen & gastlessen
(Sportdiensten, federaties, hogeronderwijSinstellingen…)
 Samenwerking stipendium 2017 Panathlon
 Samenwerking risicovechtsportplatform
 Adviezen op vraag (bijvoorbeeld gendercriteria Ugent, waterpolo…)
 Bestendiging ‘Is kiezen verliezen’ campagne
 Transgenderinitiatieven
7. VOORSTELLING JAARACTIEPLAN 2017
Algemeen
 Driejarige subsidie 2015-2017
 kenniscentrum voor praktijkontwikkeling en beleidsondersteuning inzake ethiek
 GES-decreet
 Decretale opdrachten
1. als kenniscentrum functioneren op het gebied van gezond of ethisch sporten;
2. informatie, kennis en expertise of beleidsopties van de Vlaamse overheid op het
gebied van gezond of ethisch sporten in bruikbare instrumenten voor de sportsector
omzetten, delen en daarvoor begeleiding en ondersteuning verzorgen voor de
sportsector;
3. bestaande instrumenten en praktijken op het gebied van gezond of ethisch sporten
volgen en evalueren;
4. de Vlaamse overheid ondersteunen op het domein van gezond of ethisch sporten;
5. het maatschappelijk draagvlak voor thema’s op het gebied van gezond of ethisch
sporten vergroten.
Strategische doelstellingen
INFORMEREN EN SENSIBILISEREN
1 ICES informeert en sensibiliseert de Vlaamse sportsector op vlak van ethiek in de sport
2 ICES informeert en sensibiliseert toekomstige sportprofessionals op vlak van ethiek in de sport
STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN
3 ICES ondersteunt de Vlaamse overheid op vlak van ethiek in de sport
4 ICES ondersteunt de Vlaamse sportsector op vlak van ethiek in de sport
5 ICES ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in fair play.
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6 ICES ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in persoonlijke integriteit
7 ICES ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in sociale integriteit
8 ICES ondersteunt Vlaamse sportaanbieders bij het voeren van een ethisch beleid
9 ICES ondersteunt Vlaamse sportbegeleiders bij het ethisch begeleiden
Accenten/prioriteiten 2017
1. De thema’s actueel houden en visualiseren met een infographic
2. Federaties ondersteunen in de uitwerking en implementatie van de ethische doelstellingen
3. Sportdiensten ondersteunen om ethische doelstellingen te integreren in hun beleid
4. Sport met grenzen:
 Juridische vragen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken
 Het thema en instrumenten in de kijker plaatsen via het VOICE Europees project
5. Het jaarthema 2017 ‘pesten’ finaliseren en bestendigen
6. Jaarthema 2018 ‘sportouders’
 Voorbereiden samen met lerend netwerk
 Via partner van EU project: Parenting to protect and promote the health of young
athletes
 Participatie in Panathlon-werkgroep ter voorbereiding van een charter voor
sportouders
7. Fairplaytool voor secundair onderwijs in samenwerking met SVS
Financieel
 Basissubsidie van € 150000
 Personeel :€ 127500
 Basis: € 19500
 Werking:€ 3000
 Extra subsidies/inkomsten
 EU project VOICE & Parents
 Vormingen
 Verkoop pakketjes & promotiemateriaal
8. DATUM VOLGENDE VERGADERING
Het volgend overleg wordt gepland in de week van 6 maart 2017, gekoppeld aan een brainstorm
voor het beleidsplan van ICES.

Deel 2 (18u30-19u30) : Inhoudelijk deel: Er werd kort bekeken hoe ICES kan inspelen op het
jaarthema van 2018 (Sportouders). Binnen het thema zien we drie benaderingen
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(ouderbetrokkenheid [Voeren, vrijwilliger, truitjes wassen, clubfeest…], goed gedrag langs de zijlijn
[Positief coachen, geen agressie… ], juiste verwachtingen van het kind [ondersteuning kind,
weerbaarheid, topsport…]). Er bestaan al heel wat initiatieven, dus is het een kwestie van de
bestaande zaken grondig te bekijken en in de kijker te plaatsen.
 EU project: “Parenting to protect and promote the health of young athletes“
 Project “ouders en club: één doel” (link)
 Project VFV ‘high5ouder’ (link)
 Panathlon ouder charter (link)
 NOC NSF: Tv-Sportplezier wijst ouders op belang plezier van kinderen tijdens sporten (link)
 UK / CPSU: Gearing up for Parents in Sport Week (link)
 Stichting positief coachen: toneel ‘en nou is het afgelopen’
o.a. in gent 25/10 (link)
 Kijken naar goede voorbeelden in bestaande sporten: hockey en basket
 Ook ondersteuning voor trainers in het omgaan met ouders? Bv. Assertiviteitstrainingen
 Bekijken of een ‘ouderraad’ relevant/haalbaar kan zijn voor sportclubs
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