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Verslag Algemene Vergadering ICES 

1 oktober 2019, 19u, Huis van de Sport - Gent 

    

Aanwezig: 

Leden Algemene Vergadering: Tine Vertommen, Jan Tolleneer, Kristine De Martelaer, Annick Willem, 

Johan Vijgen, Piet Meneve, Lien Van Belle, Sophie Cools, Bram De Bock, Bram Constandt, An De Kock 

en Niki De Brucker 

Werknemers: Evy Van Coppenolle 

Verontschuldigd: Didier Rotsaert (volmacht Piet Meneve), Lore Vandevivere (volmacht Sophie Cools), 

Joris Lambrechts (volmacht Bram Constandt), Jens De Rycke (volmacht Kristine De Martelaere), Bart 

Meganck (volmacht Bram De Bock), Leen Haerens, Fien Denijs (volmacht Jan Tolleneer), Patrick De 

Poorter (volmacht Lien Van Belle) en Ignaas Devisch 

Afwezig: Hans Van Crombrugge, Ann-Sophie Duyck, Jozefien Willemen, Paul Standaert, Paul De Broe 

en Eric De Boever 

Verslag: Evy Van Coppenolle 

 

Agendapunten: 

1. Toespraak van de voorzitter 

2. Toelichting onderzoek/doctoraat Bram Constandt: 

Ethics management in football clubs 

3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 

4. Aanpassing statuten: wijziging maatschappelijke zetel 

5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

Ontslag: Leen Haerens 

6. Aanvaarden en ontslag van leden van de Raad van Bestuur 

Geen nieuwe leden en geen ontslagen. 

7. Voorstelling jaaractieplan 2020 

8. Goedkeuring begroting 2020 

9. Traject beleidsplanning 2021-2023 

10. Opgemaakte adviezen ICES 2019 

11. Varia 

12. Datum volgende Algemene Vergadering 
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1. Toespraak van de voorzitter 

Piet verwelkomt alle aanwezige leden. Hij licht kort toe welke de toekomstige uitdagingen zijn 

voor ICES en bedankt alle leden voor het engagement dat ze tonen. 

 

2. Toelichting onderzoek/doctoraat Bram Constandt: 

Ethics management in football clubs 

 

3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

4. Aanpassing statuten: wijziging maatschappelijke zetel 

De maatschappelijke zetel wijzigt van Waterkluiskaai 17 – 9040 Sint-Amandsberg naar 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent. 

Dit wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

 

5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Leen Haerens als lid van de Algemene 

Vergadering. 

 

6. Aanvaarden en ontslag van leden van de Raad van Bestuur 

Geen nieuwe leden en geen ontslagen. 

De mandaten van de leden van de Raad van Bestuur worden in het kader van goed bestuur 

goed bijgehouden. Het huidige overzicht wordt overlopen. 

 

7. Voorstelling jaaractieplan 2020 

De krachtlijnen voor 2020 worden overlopen en kort toegelicht: 

1. Federaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties bilateraal ondersteunen bij het 

ontwikkelen en uitrollen van een ethisch beleid aan de hand van het 8-stappenplan; 

2. Het verder werken aan een totaalaanbod voor federaties, sportdiensten en 

koepelsportorganisaties inzake het thema integriteit, met de focus op het stimuleren, 

bijscholen en ondersteunen van Aanspreekpunten Integriteit op sectorniveau en het 

opleiden van Aanspreekpersonen Integriteit op clubniveau; 

3. Het begeleiden van lokale overheden betreffende hun ethisch sportbeleid door de 

verderzetting van de begeleidingstrajecten met de 9 gemeenten van het proefproject 

‘ethiek lokaal sportbeleid’ in 2019 enerzijds en de specifieke begeleiding van 

zwembadinfrastructuren in het kader van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

anderzijds; 

4. Ontwikkelen van een educatief preventie-aanbod omtrent matchfixing na de 

vraagverkenning in 2019, met als doel organisaties te helpen in de strijd tegen 

wedstrijdvervalsing; 

5. De belangrijke stappen die werden gezet in 2019 omtrent het thema gendergelijkheid en 

seksuele diversiteit verder vertalen naar de sportpraktijk, verder draagvlak creëren bij de 
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sportsector en samenwerking bestendigen met partners die in andere sectoren ook rond 

dit thema werken; 

6. Adviezen formuleren over actuele onderwerpen die werden geïdentificeerd en deze 

verspreiden wanneer dit wenselijk is. 

Vervolgens worden per prioritair thema de belangrijkste acties voor 2020 weergegeven. 

 

8. Goedkeuring begroting 2020 

De begroting 2019 wordt overlopen en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

Er wordt uitgelegd dat ICES in 2020 het overschot aan subsidies van 2018 en 2019 zal 

gebruiken om in 2020 verder aan het thema gender te kunnen werken (en zo gedurende een 

bepaalde tijd Zeno Nols in dienst te houden). 

 

9. Traject beleidsplanning 2021-2023 

ICES moet tegen 15/09/2020 een nieuw beleidsplan indienen bij Sport Vlaanderen. 

Hiertoe werd een planning opgemaakt. 

Een beleidsplanningsteam (3 leden RvB en het personeel van ICES) zal dit proces in goede 

banen leiden. In het voorjaar zal opnieuw een beleidsplanningsdag worden georganiseerd 

met het volledige bestuur (RvB en AV) om strategische knopen door te hakken en richting te 

geven aan het beleidsplan. 

 

10. Opgemaakte adviezen ICES 2019 

ICES heeft in 2019 de volgende adviezen opgemaakt: 

▪ Uitteksel strafregister 

▪ Kleedkamerbeleid 

▪ Standaarden voor een goed ouderbeleid in sportclubs 

De Algemene Vergadering wordt bevraagd naar de prioritaire topics waar in 2020 een advies 

rond kan/moet geformuleerd worden. 

Hierbij komt de nood aan een advies rond transgenders en competitie sterk naar voor. Dit is 

echter niet evident, aangezien hier ook internationaal nog veel onduidelijkheid over is. Er 

wordt bekeken of het effectief relevant is of ICES hier een advies rond formuleert. 

11. Varia 

Jan Tolleneer geeft een korte toelichting over de projecten waar de KULeuven de komende 

tijd aan zal werken. 

 

12. Datum volgende Algemene Vergadering: 

Disndag 24 maart 2020 - 19u - Huis van de Sport – Gent 


