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Verslag Algemene Vergadering ICES
11 maart 2019, 19u, Huis van de Sport - Gent
Aanwezig:
Leden Algemene Vergadering: Kristine De Martelaer, Annick Willem, Johan Vijgen, Patrick De Poorter,
Piet Meneve, Sophie Cools, Lien Van Belle, Fien Denijs, Bram Constandt, Jens De Rycke en Niki De
Brucker
Nieuwe leden Algemene Vergadering: Bram De Bock
Werknemers: Evy Van Coppenolle
Verontschuldigd: Tine Vertommen, Els De Waegeneer, An De Kock, Ignaas Devisch, Paul Standaert,
Ann-Sophie Duyck, Didier Rotsaert, Joris Lambrechts, Leen Haerens en Lore Vandevivere
Afwezig zonder kennisgeving: Eric De Boever, Paul De Broe, Hans Van Crombrugge, Bart Meganck,
Jozefien Willemenen Jan Tolleneer
Verslag: Evy Van Coppenolle
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1. Toespraak van de voorzitter
Kristine verwelkomt alle aanwezige leden en opent de vergadering. Ze geeft weer dat ze ziet
dat ICES het afgelopen jaar goed werk levert en dat ze blij is dat al het verrichtte pionierswerk
van de afgelopen jaren haar vruchten begint af te werpen. Het team en de werking groeit en
de aandacht voor ethiek in de sport in Vlaanderen stijgt. Ze bedankt iedereen voor het
engagement om de uitdagingen die ICES te wachten staan samen het hoofd te bieden.
2. Toelichting onderzoek Jens De Rycke (Social Value of Elite Sport)
Jens De Rycke geeft aan de hand van een presentatie uitleg bij de resultaten van zijn
onderzoek. De presentatie kan geraadpleegd worden als bijlage van dit verslag.
3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4. Voorstelling nieuw (tijdelijk) personeelslid: Zeno Nols
Zeno werd op 16 januari aangesteld als projectmedewerker gendergelijkheid. Gedurende een
opdracht van 6 maanden zal hij de problemen omtrent gendergelijkheid in Vlaanderen
trachten in kaart te brengen en werken aan een draagvlak om verder te werken aan dit thema
in de toekomst. De projectaanvraag werd ingediend bij Sport Vlaanderen en eind 2018
goedgekeurd.
5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering
Aanvaarden nieuwe leden:
Bram De Bock stelt zich voor als kandidaat Algemene Vergadering. Hij licht zijn motivatie kort
toe en wordt aanvaard als nieuw lid van de Algemene Vergadering.
Ontslag:
Els De Waegeneer diende haar ontslag in als lid van de Algemene Vergadering. Door haar
nieuwe job is het niet meer mogelijk de combinatie te maken met haar mandaat binnen ICES.
De Algemene Vergadering dankt haar voor haar engagement de afgelopen jaren zowel als lid
van de Algemene Vergadering als als lid van de Raad van Bestuur van ICES.
6. Aanvaarden, herkiezen en ontslag van leden van de Raad van Bestuur
Ontslag: Els De Waegeneer dient haar ontslag in als lid van de Raad van Bestuur. Dit wordt
door de Algemene Vergadering aanvaard.
Aanvaarden en herkiezen (nieuwe) leden: er zijn 3 nieuwe kandidaten voor de Raad van
Bestuur: Bram Constandt, Bram De Bock en Fien Denijs. Johan Vijgen stelt zich opnieuw
kandidaat. De 4 kandidaten geven kort hun motivatie weer.
Ze verlaten de zaal en er wordt een geheime stemming gehouden.
Er zijn 10 stemgerechtigde leden aanwezig waarvan 6 een volmacht hebben van een ander lid
van de Algemene Vergadering.
De 4 kandidaten krijgen telkens 16 ja-stemmen en worden dus aanvaard als lid van de Raad
van Bestuur van ICES.
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7. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 wordt per strategische doelstelling uit het beleidsplan van ICES
overlopen en de nodige toelichting wordt gegeven. De samenvatting is te vinden in de
presentatie van de Algemene Vergadering als bijlage bij dit verslag.
8. Financieel overzicht 2019
De balans en de resultatenrekening 2019 worden overlopen en er wordt extra toelichting
gegeven bij een aantal zaken.
Volgende opmerking wordt gemaakt door de leden van de AV:
Op de AV van 24/09/2018 werd opgemerkt dat ICES vrij veel betaalt voor de boekhouding bij
SBB. Toen werd gesuggereerd te bekijken of wij deze ondersteuning elders goedkoper
kunnen verkrijgen. Er zal elders offerte opgevraagd worden tegen de volgende Algemene
Vergadering.
Na deze opmerking wordt de balans en de resultatenrekening 2018 goedgekeurd en wordt
kwijting gegeven aan de bestuurders.

9. Actieplan/prioriteiten 2019
De krachtlijnen voor 2019 worden overlopen en kort toegelicht. Per thema worden de
speerpunten besproken. Dit jaar zal, naast de geplande zaken in het beleidsplan, gewerkt
worden aan het thema gendergelijkheid en zal ICES werk maken van een vlaggensysteem op
jongerenmaat. De samenvatting van het jaaractieplan 2019 kan geraadpleegd worden in de
presentatie van de Algemene Vergadering als bijlage bij dit verslag.
10. Stand van zaken standpunten ICES
Er werd beslist de term ‘standpunt’ te vervangen door ‘advies’.
In 2018 maakte ICES werk van het formuleren van 2 adviezen:
1) Uittreksel strafregister
Dit werd besproken op de RvB, wordt bijgewerkt en is binnenkort beschikbaar. ICES zal
dit vooral intern gebruiken als ondersteuning wanneer we vraag krijgen naar dit
onderwerp. Het afgewerkte document zal bezorgd worden aan de Algemene
Vergadering.
2) Ethiek lokaal sportbeleid
In onderlinge afstemming met ISB werd beslist over dit thema geen specifiek advies te
formuleren. Er werd echter beslist in 2019 ism ISB een pilootproject op te zetten en
geïnteresseerde steden en gemeenten te begeleiden in hun ethisch sportbeleid.
In 2019 werd reeds werk gemaakt van een tweede standpunt: kleedkamerbeleid. Dit zal
binnenkort worden uitgeschreven en ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden
voorgelegd.
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Er wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd of ze staan achter de werkwijze die wordt
gehanteerd om tot de adviezen te komen. Iedereen vindt het een goede methode en er kan
dan ook zo verder gewerkt worden. Iedereen heeft de mogelijkheid zelf te kiezen op welke
manier hij of zij input geeft. Alle input wordt gebundeld en meegenomen tijdens de
vergadering waarin het advies wordt geformuleerd.
11. Brief politiek
In februari bezorgde ICES aan de politieke partijen een brief met de vraag om verankering van
de projectmiddelen die we voor integriteit krijgen binnen de werking van ICES. Deze
projectmiddelen krijgen we tot eind 2020. Wil ICES op dezelfde kwalitatieve manier blijven
werken zoals nu, dan zullen deze middelen noodzakelijk blijven in de toekomst.
De Algemene Vergadering is tevreden over het initiatiateif dat werd genomen, en zou deze
brief nog kracht willen bijzetten na de verkiezingen door dan opnieuw een korte communicatie
te doen.
12. Varia
Er zijn geen variapunten.
13. Datum volgende Algemene Vergadering
De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 1 oktober in het Huis van de
Sport te Gent.

