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Verslag Raad van Bestuur ICES
25 oktober 2018, 11u-13u, Gent
Aanwezig:
Leden van de Raad van Bestuur: Kristine De Martelaer, Sophie Cools, Johan Vijgen, Patrick De
Poorter en Piet Meneve
Werknemers: Evy Van Coppenolle
Verontschuldigd: Annick Willem en Els De Waegeneer
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Agendapunten RvB 3 juli 2018 - 11u-13u - ICES
Onderwerp

Gewenst resultaat

Geschatte duur

1.
2.

Goedkeuring verslag RvB - 3 juli 2018
Taakverdeling RvB - AV - coördinator

5min
10min

3.

Auteursrechten vlaggensysteem

Verslag wordt goedgekeurd
Finale goedkeuring
o Stand van zaken + goedkeuring Sport Vlaanderen - Sensoa
o Bespreking aanpak vormingen SMG Nederland

20min

Studenten bij ICES
4.

5.

▪
▪
▪

7.

Bespreking informatie-aanbod matchfixing
Duiding onderzoeksvraag
Inhoud stage bij ICES

Thema’s
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
o
o
o
o

6.

Breana McCoy: matchfixing
6 studenten Thomas More bachelorproef
Stagiaire Thomas More Marie Damas

Ondersteuningspakket SGG
SGG lokaal sportbeleid
Samenwerking 1712
Terugkomdag API’s 10/10

Sportouders
Heteronormativiteit in de sport
Fundraising
Varia
•

10min

45min

Stand van zaken + aanpak implementatie
Bespreking concrete aanpak en visie rol ICES
Stand van zaken
Evaluatie terugkomdag
Stand van zaken ondersteuningstrajecten + resultaten enquête
Toelichting + formuleren standpunt rol ICES
Bespreking plan van aanpak

15min
15min

Ontslag Tine Vertommen
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Managementcomité Sport Vlaanderen 17/10
Overzicht cases – ondersteunig sportfederaties –
vormingen
Geregistreerd als goed doel Music For Life
Fiscaal aftrekbare giften
Planning data RvB 2019

Planning 2018
RvB & AV

RVB 7: 11 december 2018
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1. Goedkeuring vorig verslag
2. Taakverdeling RvB - AV - coördinator
Informatie
De taakverdeling werd de vorige Raad van Bestuur besproken en opmerkingen werden
meegegeven. Deze werden intussen verwerkt.
Te bespreken
Kan de RvB deze taakverdeling definitief goedkeuren?
Conclusies
Het document wordt goedgekeurd, mits nog volgende aanpassing:
Vooraleer subsidies aangevraagd worden wordt dit steeds eerst afgestemd met de RvB. De
coördinator dient dan de subsidieaanvraag in.
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3. Auteursrechten vlaggensysteem
Informatie
Begin augustus kregen we van advocatenkantoor VAN INNIS & DELARUE 2 ontwerpen van
overeenkomst omtrent de auteursrechten van het vlaggensysteem:
- de licentieovereenkomst waarin het gebruik door ICES van het instrument ‘Sport met
grenzen: Vlaggensysteem’ wordt geregeld;
- een ‘template’ overeenkomst om de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te
regelen. Als er nog rechten betreffende het Vlaggensysteem in handen zijn van andere
partijen dan deze opgenomen in de licentieovereenkomst (bv. de persoon die de lay-out
heeft verzorgd, de maker van de nieuwe tekeningen, etc.), kan je de rechten middels deze
overeenkomst overdragen.
Deze werden aan zowel Sport Vlaanderen als Sensoa bezorgd ter nazicht.
Van Sport Vlaanderen kregen we te horen dat ze nog een aantal opmerkingen hebben en dat
ze deze nog aan het verwerken zijn. Voor Sensoa waren de documeten in orde.
Te bespreken
Binnenkort zullen de auteursrechten van het vlaggensysteem dus in orde zijn. De volgende
stap is hoe we antwoord zullen bieden op de vraag van een aantal Nederlandse lesgevers die
in Nederland vorming willen geven over het Vlaggensysteem. We kregen al een aantal keer de
vraag naar train-de-trainer opleidingen.
Op dit moment houden we sterk de boot af en geven we aan dat het geven van vormingen
over het Vlaggensysteem exclusief gebeurt door ICES.
Naar de toekomst toe zouden we kunnen bekijken om:
▪
Train-de-trainer opleidingen te organiseren voor lesgevers die voor eigen rekening
werken;
▪
Overeenkomsten te sluiten met deze lesgevers waarbij ze bijv. een bepaald
percentage afstaan per vorming die ze geven;
▪
…
Wat is de visie van het bestuur hierover?
Conclusies
Van zodra alles omtrent de auteursrechten in België in orde is, wordt nagegaan hoe we dit in
orde kunnen brengen voor het uitbreiden naar het buitenland. We organiseren in 2019
sowieso een nieuwe train-de-trainer om de poule lesgevers voor de vorming SMG verder uit
te breiden. Aan deze vorming kunnen ook buitenlandse lesgevers deelnemen.
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4. Studenten bij ICES
▪
▪
▪

Breana McCoy: matchfixing
Studenten Thomas More bachelorproef
Stagiaire Thomas More Marie Damas

Informatie
Breana McCoy: matchfixing
Deze Amerikaanse studente heeft van begin augustus tot eind september als vrijwilliger
onderzoek gedaan naar matchfixing en wat hier reeds wereldwijd rond bestaat. Haar concrete
opdracht in bijlage. Zij heeft door haar werk voor ICES invulling gegeven aan een concrete actie
in ons beleidsplan:
‘Een laagdrempelig informatie-aanbod inzake matchfixing en wedstrijdvervalsing voor
sportorganisaties ontwikkelen.’
De weerslag van haar werk zullen we vertalen en op de website van ICES plaatsen.
In 2019 wordt verder aan dit thema gewerkt.
Studenten Thomas More bachelorproef
In samenwerking met Thomas More (Tine Vertommen) zullen 6 studenten hun bachelorproef
uitwerken rond een thema door ICES naar voor geschoven:
‘Wat is het profiel van een club-API zodat die zich aanspreekbaar opstelt?
Wat weerhoudt een slachtoffer ervan om naar een melder te gaan, of net omgekeerd, wat kan
ervoor zorgen dat hij nu net wél bij deze persoon wil melden?’
Het tweede deel van de bachelorproef mikt op praktische implementatie en het ontwikkelen
van een tool. Deze willen we rechtstreeks implementeren in het ondersteuningspakket SGG
waar Arne nu mee bezig is.
Stagiaire Thomas More Marie Damas
Deze studente komt van februari tot juni 2019 voltijds stage lopen bij ICES en zal het project
dat we ingediend hebben bij YOUCA als opdracht krijgen, begeleid door Arne en Evy: Sport
met grenzen – jongeren aan het woord.
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5. Thema’s
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Informatie en te bespreken
Ondersteuningspakket SGG
Arne is momenteel volop bezig met de concrete uitwerking van de verschillende onderdelen
van het ondersteuningspakket.
Deze werden bekomen op de volgende manier (zoals reeds in de tijlijn weergegeven):
- Vragenlijst sportfederaties
- Individuele gesprekken sportfederaties
- Overleg intern ICES
Heeft de RvB nog extra suggesties? Vergeten we nog onderdelen?
SGG lokaal sportbeleid
Al een hele tijd worstelt ICES met de vraag op welke manier we de lokale sportsector moeten
betrekken bij het SGG-verhaal. Er is reeds een overlegmoment doorgegaan met ISB, maar hier
zijn geen concrete zaken uit voortgekomen.
Op het managementcomité van Sport Vlaanderen is dit kort aan bod gekomen. Er werd
verwezen naar het GES-decreet waarin staat vermeld dat de volledige sportsector moet
betrokken worden bij gezond en ethisch sporten, dus ook de lokale overheden.
Ons lijkt het belangrijk hier een duidelijke visie over te hebben vanwege het kabinet sport en
Sport Vlaanderen, vooraleer hierin de rol van ICES te kunnen bepalen.
Dit topic komt aan bod als agendapunt in een overleg met het kabinet en Sport Vlaanderen
dat staat gepland op 5 november.
Wat is de visie van de RvB hierover?
Samenwerking 1712
In september vond een overleg plaats tussen de nieuwe coördinator van 1712: Annemie
Claessen, Sensoa, ICES en Jord Vandenhoudt (Sport Vlaanderen). Hier werd (onder andere) de
samenwerking tussen 1712 en ICES besproken:
- 1712 kan bij meldingen uit de sport geen informatie rechtstreeks doorgeven aan ICES of
de fedeatie-API’s (beroepsgeheim);
- 1712 kan indien het gaat om een case in de sport, doorverwijzen naar een ondersteunende
organisatie in de sportsector, zoals ICES;
- 1712 vindt het niet haalbaar om te werken met een lijst van 74 federatie-API’s. Deze lijst
zal regelmatig een update nodig hebben en ze vonden dit helemaal niet werkbaar;
- Er werd beslist dat 1712 zal doorverwijzen naar 1 persoon: de case-ondersteuner van ICES;
- Indien de melder contact opneemt met ICES, kunnen wij de ondersteuning bieden naast
de hulpverlening die wordt opgestart in CAW’s, VK’s en door 1712.
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Concrete eerstvolgende stappen:
-

-

Marybel zal door 1712 worden uitgenodigd om zich op een vormingsdag voor te stellen
aan de medewerkers van 1712. In tussentijd zal hen het voorstellingsfilmpje van Marybel
worden bezorgd;
We zullen 1712 uitnodigen om hun werking te komen voorstellen op de eerstvolgende
terugkomdag voor federatie-API’s;
Er zal een draaiboek en samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld waarin de
samenwerking tussen 1712 en ICES zal worden geconcretiseerd.

Terugkomdag API’s 10/10
Het doel van de terugkomdagen is het volgende:

-

Contact/uitwisseling tussen verschillende federaties betreffende cases
Kruisbestuiving kennis federatie API’s rond diverse zaken: profilering, cases, advies
formuleren,verkrijgen vonnissen,…
Contact tussen federatie ondersteuner en federatie API’s bevorderen /
bekendmaking fed.ondersteuner
Bijscholing federatie API’s adhv theorie, oefening en gastlessen
Vragen / bezorgdheden API’s bespreken
API’s gemotiveerd houden / zelfzekerder maken

Dit was het programma van de terugkomdag op 10/10:
- Profilering van de federatie-API
- Fase 1 handelingsprotocol: Hoe een situatie in kaart brengen? Concrete vraagstelling
- Voorstelling Stop It Now!
- Fase 4 handelingsprotocol: Nazorg
- Intro op intervisies 2019
De eerste echo’s van de deelnemers waren positief. Heel nuttige en interessante dag, en
broodnodig als ondersteuning voor federatie-API’s.
Wel 1 belangrijk element: toen we de vraag stelden wie in de zaal nog nooit te maken had
gehad met een case, stak ongeveer de helft van de zaal zijn hand op.
- Ofwel komen de cases niet tot bij de federatie-API’s
- Ofwel zijn er gewoon geen cases in deze federaties
Bij de federaties waar regelmatig cases binnenkomen voelen we duidelijk dat het een zeer
zware last is om te dragen voor de federatie-API’s. Ze worden vaak te weinig gesteund in hun
eigen federatie en nemen dit altijd maar bovenop hun eigen job.
De kalender voor de ondersteuning van de API’s voor 2019 werd ook opgemaakt en reeds
meegegeven aan alle API’s (zie bijlage).
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Conclusies
Ondersteuningspakket SGG
We bekijken verder wat de beste manier is om sportfederaties kennis te laten maken met het
ondersteuningspakket in 2019. Het is wellicht efficiënter om federaties bij elkaar te roepen en
hier informatie over te geven in groep dan om met elke federatie afzonderlijk een gesprek te
plannen.
SGG lokaal sportbeleid
Op 5 november zal Evy op het gesprek met Sport Vlaanderen en het kabinet de rol van het
lokaal sportbeleid betreffende ethiek (en dus ook SGG) bespreken. Ook zal ICES initiatief
nemen om opnieuw een overleg te plannen met ISB en te bekijken waar we kunnen
samenwerken. ICES zal in december een standpunt formuleren over ‘ethiek in de lokale
sportsector’ ipv over kleedkamerbeleid, aangezien dit hoger op de agenda staat.
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Sportouders
Informatie
Voor de zomer heeft ICES een doorstart genomen met het project sportouders. Er werd een
aangepaste tijdlijn opgemaakt (zie bijlage) en volgende zaken zijn gebeurd:
- Opmaak en versturen vragenlijst voor partners begeleidingstrajecten
- Opmaak modeltraject ouderwerking in de sportclub
- Analyse van de vragenlijsten
- Intern aftoetsen van de resultaten van de vragenlijsten (Kristine – Evy – Simon)
De eerstvolgende stap is nu de individuele resultaten van elke partner toetsen aan de realiteit
tijdens een gesprek. Deze gesprekken zullen zoals gepland doorgaan na het geboorteverlof
van Simon. Tijdens deze gesprekken zal ook heel concreet ondersteund worden,
doorverwezen worden naar goede praktijken en zal het modeltraject ouderwerking besproken
worden.
Deze begeleidingstrajecten zullen in 2019 uiteindelijk uitmonden in een nieuwe vorming van
ICES omtrent sportouders. Het is hierbij niet de bedoeling in het vaarwater te komen van
besaande vormingen, zoals bijvoorbeeld die van Joris Lambrechts, maar hier aanvullend op te
werken na de ervaringen en resultaten komende uit het sportouderproject van ICES.
Te bespreken
Heeft de RvB nog suggesties naar de verdere uitrol van dit project toe?
Conclusies
De RvB hoopt dat dit project nu goed op dreef komt, zodat het project in juni 2019 kan
afgerond worden.
Eind 2018 zal de RvB zowel met Simon als met Evy een evaluatiegesprek houden. Deze worden
voorbereid op de RvB van december.
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Matchfixing
Informatie
De volgende stap betreffende dit thema is invulling geven aan de volgende actie in het
beleidsplan van ICES:
‘Een educatief preventie-aanbod inzake matchfixing en wedstrijdvervalsing voor sporters
ontwikkelen.’
Breana McCoy heeft in het laatste onderdeel van haar werk al een aantal suggesties gedaan
naar wat ICES kan doen rond dit thema. Echter is het voor ICES op dit moment nog niet
duidelijk hoe we dit educatief preventie-aanbod vorm zullen geven.
Intussen hebben we met 3 sportfederaties rond matchfixing samengezeten en in kaart
gebracht wat zij op dit moment al doen rond dit thema: Badminton Vlaanderen, Tennis
Vlaanderen en Voetbal Vlaanderen.
Wat uit het onderzoek van Breana vooral blijkt is dat er op dit moment wereldwijd betreffende
matchfixing vooral aandacht wordt besteed aan matchfixing in de context van het criminele,
mafia, gokken, enz…, maar dat er niet heel veel te vinden is over de ‘sports related fixes’, en
vooral niet over educatie en preventie rond dit thema.
Een mogelijke focus die ICES zou kunnen leggen: hoe kan dit thema gelinkt worden aan fair
play? Hoe kunnen we jongeren al van op jonge leeftijd duidelijk maken dat ze steeds hun best
moeten doen wanneer ze aan een wedstrijd meedoen? Hoe voorzien we educatie voor
trainers?
Te bespreken
Om het project rond matchfixing concreet vorm te geven lijkt het ons het meest efficiënt om
met een aantal mensen de koppen bij elkaar te steken.
In november komt het lerend netwerk opnieuw samen en daar zal waarschijnlijk beslist
worden dat matchfixing het thema wordt van 2019. Ook daar kunnen mensen geïnteresseerd
zijn om mee te denken aan welke invulling ICES kan geven.
Hoe ziet de RvB de verdere aanpak van dit project?
Conclusies
Er wordt een groep samengesteld die input zal geven over het doel van het project rond
matchfixing. De bedoeling is dat zij in de loop van het project blijven fungeren als
klankbordgroep.
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Heteronormativiteit in de sport
Informatie
ICES werd een aantal weken geleden vrij onverwachts uitgenodigd op een overleg met Cavaria
en Out for the win (www.outforthewin.com) naar aanleiding van een actie die is opgenomen
in de beleidsbrief van de minister rond ‘heteronormativiteit’.
Sport Vlaanderen heeft hierover tot nu drie keer samengezeten met kabinet (Steven de
Meyer), çavaria (en Kliq vzw, hun vormingspoot), VSF en het initiatief Out for the win.
Er werd vanuit het kabinet beslist vanaf nu ook ICES mee in het overleg op te nemen.
Het was na 3 vergaderingen nog koffiedik kijken hoe dit gaat landen in een actieplan of project.
Op het overleg op 17 oktober bij Cavaria werd werk gemaakt van een eerste aanzet van een
projectvoorstel, dat kan ingediend worden bij Sport Vlaanderen. Het zou de bedoeling zijn dat
om dit project vorm te geven, de aanvrager gedurende 1 jaar 1 VTE ter beschikking zou kunnen
krijgen. Cavaria gaf aan niet geïnteresseerd te zijn in de trekkersrol, en zag dit meer weggelegd
voor ICES, aangezien zij de ondersteuner ethiek zijn voor de sportsector.
De conclusie van het gesprek was een eerste aanzet van projectvoorstel met strategische,
operationele doelstellingen en gekoppelde acties.
De eerstvolgende stappen zullen worden genomen door Sport Vlaanderen, in afstemming met
het kabinet.
Te bespreken
We (medewerkers ICES) hebben sterk onze vragen bij deze gang van zaken.
Het is duidelijk dat er een overschot is aan middelen waar een bestemming voor wordt
gezocht. Aangezien dit voortkomt uit een parlementaire vraag rond heteronormativiteit en
wat de minister hier nog rond wil doen, werd dit opgepikt en zitten we nu al in een vrij concrete
fase.
We uiten onze bezorgdheid omtrent volgende zaken:
- We vinden dit overshoot van de sector. De weinige mensen die in de sportfedreaties en
sportclubs rond ethiek werken, hebben nu hun bord vol met SGG. Dit kunnen ze er gewoon
niet meer bijnemen op hetzelfde moment.
- Kwaliteit van het SGG-verhaal. We kunnen niet verwachten dat sportfederaties en
sportclubs schitterend werk leveren op dit thema als we ze ook nog eens gaan belasten
met een ander thema.
- Geloofwaardigheid van ICES als organisatie. We vrezen dat federaties ons op de duur niet
meer serieus gaan nemen. We vinden dat ICES moet durven kiezen, focus leggen en zich
houden aan een goed doordacht opgemaakt beleidsplan. Het is normaal dat er zaken
komen tussengefietst, maar dat zet de huidige beleidskeuzes wel op de helling.
Dit doet zeker niets af aan het feit dat we vinden dat er rond dit thema moet gewerkt worden
of dat het niet belangrijk zou zijn. Het gaat om het leggen van de juiste prioriteiten op de juiste
momenten.
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Evy nam intussen contact op met An Vermeersch van het kabinet om haar bezorgdheden te
uiten. Ze begreep dat het voor de sportsector niet evident is nog een ethisch thema te moeten
opnemen, en zal het meenemen in de verdere gesprekken rond dit thema.
Conclusies
Sinds het voorbereiden van de RvB zijn er nog een aantal zaken veranderd. Sport Vlaanderen
nam contact op om een nieuw voorstel te doen aan ICES.
ICES zal een projectvoorstel indienen bij Sport Vlaanderen om de probleemstelling rond
heteronormativiteit in de sport, en breder rond ‘gender’, duidelijk te krijgen in Vlaanderen.
Van zodra het formeel door Sport Vlaanderen wordt goedgekeurd, zal gestart worden met de
zoektocht naar een geschikte medewerker om deze opdracht op zich te nemen. Deze zal
wellicht in dienst zijn van januari tot en met juni 2019.

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport
Waterkluiskaai 17, 9040 Sint-Amandsberg
Tel.: 0032 (0)9 218 91 24 | Fax.: 0032 (0)9 229 31 20
info@ethicsandsport.be | www.ethicsandsport.com
Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent

6. Fundraising
Informatie
In het verleden werd reeds aangehaald dat ICES zal moeten inzetten op fundraising om de
werking van ICES verder gezond te houden. Dat kan natuurlijk telkens door in te tekenen op
projecten en hier subsidies voor te ontvangen, maar dit verandert niets aan het probleem
dat het personeel van ICES steeds duurder zal worden en de basissubsidie van Sport
Vlaanderen uiteindelijk niet meer toereikend zal zijn. Een overzicht van de stijging van de
personeelskost kan in bijlage geraadpleegd worden.
Te bespreken
Hoe staat de RvB hier tegenover? Wordt een plan van aanpak opgesteld rond fundraising? Is
het aangewezen dat iemand van de RvB hier een trekkersrol in opneemt?
Conclusies
Dit punt kwam op het einde van de vergadering en werd niet meer uitvoerig besproken. Dit
wordt verder besproken op een volgende vergadering.
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7. Varia
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ontslag Tine Vertommen
Managementcomité Sport Vlaanderen 17/10
Overzicht cases – ondersteunig sportfederaties – vormingen
Geregistreerd als goed doel Music For Life
Fiscaal aftrekbare giften
Planning data RvB 2019

Conclusies
Ontslag Tine Vertommen
Het ontslag van Tine wordt kort besproken en er wordt nagedacht over een passende attentie
ter bedanking.
Managementcomité Sport Vlaanderen 17/10
Dit overleg is goed verlopen. ICES heeft ruim de kans gekregen om zich voor te stellen en
suggesties te doen naar elke afdeling van Sport Vlaanderen.
ICES zal contact opnemen met alle afdelingen van Sport Vlaanderen om apart te bekijken hoe
ethiek te integreren.
Fiscaal aftrekbare giften
Patrick kijkt na of ICES in aanmerking komt om een aanvraag in te dienen.
Planning data RvB 2019
Iedereen geeft aan dat woensdagen best uitkomen. Er zal een doodle opgemaakt worden om
de data vast te leggen.

