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Verslag Algemene Vergadering ICES
8 september 2020, 19u, Geuzenhuis - Gent
Aanwezig:
Leden Algemene Vergadering: Tine Vertommen, Kristine De Martelaer, Annick Willem, Piet Meneve,
Lien Van Belle, Bram De Bock, Bram Constandt, Lore Vandevivere, Jens De Rycke, Robin Ramakers, Paul
Standaert en Niki De Brucker
Werknemers: Evy Van Coppenolle, Simon De Vriendt en Arne Aerts
Verontschuldigd: Bart-Jan Meganck, An De Kock, Fien Denijs, Patrick De Poorter, Ann-Sophie Duyck,
Johan Vijgen en Ignaas Devisch
Afwezig: Hans Van Crombrugge, Joris Lambrechts, Jozefien Willemen, Paul De Broe, Jan Tolleneer en
Eric De Boever
Nieuw lid: Matthias Van Baelen
Verslag: Evy Van Coppenolle
Agendapunten:
1. Toespraak van de voorzitter
2. Toelichting makelaarsproblematiek minderjarigen in het voetbal (Niels Verborgh Advocaten
Altius)
3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
4. Stand van zaken personeel
5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering
Aanvaarden: Matthias Van Baelen
Ontslag: Ignaas Devisch
6. Herbevestiging mandaat Annick Willem bestuursorgaan
7. Voorstelling beleidsplan 2021-2023 en jaaracieplan 2021
8. Goedkeuring begroting 2021
9. Vlaams Sport Tribunaal
10. Varia
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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 makelaarsproblematiek minderjarigen in het voetbal (Niels Verborgh Advocaten
Altius)
3. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4. Stand van zaken personeel
Het huidige personeel van ICES wordt besproken.
Marybel Vanbutsele ging een nieuwe uitdaging aan in mei 2020. Ze was case-ondersteuner bij
ICES. Haar taken werden overgenomen door Simon De Vriendt.
Er werd een sollicitatieprocedure opgestart voor een nieuwe beleidsmedewerker. Deze
procedure loopt nu en we hopen zo snel mogelijk een nieuwe medewerker te kunnen laten
starten.
In tussentijd werd het arbeidspercentage van Simon (naar 100%) en Arne (naar 80%) verhoogd.
5. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering
Matthias Van Baelen wordt aanvaard als nieuwe lid van de Algemene Vergadering. Ook het
ontslag van Ignaas Devisch wordt aanvaard.
6. Herbevestiging mandaat Annick Willem bestuursorgaan
Het mandaat van Annick in het bestuur van ICES eindigt in 2020. Ze kan dit nog 1 x verlengen
met een periode van 4 jaar.
Ze licht haar motivatie toe en geeft aan graag nog 4 jaar haar mandaat te verlengen.
De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring.
7. Voorstelling beleidsplan 2021-2023 en jaaracieplan 2021
De 4 strategische doelstellingen in het nieuwe beleidsplan 2021-2023 worden overlopen:
Strategische doelstelling 1
ICES informeert en sensibiliseert de Vlaamse Sportsector door middel van het verzamelen,
delen en verwerken van de kennis inzake de prioritaire thema's integriteit, fair play,
gendergelijkheid en seksuele diversiteit en racisme in de sport.
Strategische doelstelling 2
ICES ontwikkelt instrumenten in het kader van haar prioritaire ethische thema’s voor de
sportsector met het oog op een veilige en eerlijke sport.
Strategische doelstelling 3
ICES stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector in een duurzame aanpak naar een
ethisch sportklimaat.
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3 kapstokken in onze ondersteuning: beleidsondersteuning, case-ondersteuning, vormingen
en instrumenten
Strategische doelstelling 4
ICES structureert en beheert haar werking met het oog op het kwaliteitsvol en transparant
bereiken van haar doelstellingen.
Ook de krachtlijnen voor 2021 worden overlopen en kort toegelicht:
1. Focus op 2 prioritaire ethische thema’s: integriteit en fair play
2. Uitbreiding van het thema grensoverschrijdend gedrag met naast seksueel
grensoverschrijdend gedrag ook psychisch en fysiek grensoverschrijdend gedrag
3. Rode draad: versterken van huidige en het creëren van nieuwe
samenwerkingsverbanden
4. Digitalisering in alle lagen van de organisatie
5. Verbreding doelgroep van breedtesport naar topsport
6. Formuleren adviezen omtrent sportethische topics
8. Goedkeuring begroting 2021
Het financieringsbudget 2021-2023 wordt overlopen. Dit geeft duidelijk weer dat ICES, indien
we naar de toekomst geen extra financieringsmiddelen blijven vinden, in de moeilijkheden
zullen komen om het huidige personeelsbestand aan te houden. Het blijft dus een uitdaging
op zoek te blijven gaan naar middelen naast de subsidie die we krijgen van de Vlaamse
Overheid.
De begroting 2021 wordt overlopen en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
9. Vlaams Sport Tribunaal
Net voor de zomervakantie vond de omvorming plaats van het Vlaams Doping Tribunaal naar
het Vlaams Sporttribunaal.
De werking en de structuur van dit nieuwe orgaan wordt toegelicht.
Evy Van Coppenolle zal als expert zetelen binnen het bestuursorgaan van het VST.
10. Varia
De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 23 maart 2021.

