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1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Brief politiek
Informatie
ICES verstuurde een brief naar alle politieke partijen begin februari met de vraag naar
structurele verankering van de projectmiddelen voor integriteit in de werking van ICES na
2020. ICES kreeg uit verschillende partijen de reactie dat de brief goed werd ontvangen en aan
de juiste personen zou worden bezorgd.

Conclusies
Het bestuur is tevreden over haar initiatief om een brief te sturen naar de politiek. Uit de
verkregen reacties kunnen we stellen dat de brief en de boodschap is aangekomen.
Na de verkiezingen zullen we opnieuw een korte communicatie doen, om onze boodschap
kracht bij te zetten.
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3. Jaarverslag en financieel overzicht 2018
Informatie
Het jaarverslag en het financieel verslag werden opgemaakt en liggen ter goedkeuring voor
aan de Raad van Bestuur.
Zowel het jaarverslag als het financieel verslag zullen tijdens de vergadering worden
toegelicht.

Conclusies
De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag en het financieel overzicht 2018 goed.
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4. Standpunt uittreksel strafregister
Informatie
Op 25 oktober werd het standpunt uittreksel strafregister vormgegeven tijdens een
vergadering RvB. Intussen werd dit volledig uitgeschreven en wordt het ter goedkeuring
voorgelegd aan de RvB.

Conclusies
Het volledige document wordt grondig besproken en aanpassingen worden doorgevoerd.
Dit advies zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik en heeft dus niet de bedoeling actief
verspreid te worden. De bedoeling van dit document is een houvast te bieden zodat iedereen
binnen ICES op dezelfde manier kan adviseren vanuit dezelfde visie.
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5. Projecten
Gendergelijkheid in de sport
Informatie
Tijdens de eerste stuurgroepvergadering op 18 februari werd de focus van het project bepaald
en volgende onderzoeksvraag geformuleerd: hoe beïnvloeden gendernormen
en -stereotypen de instroom en participatie van meisjes en jongens in sport in Vlaanderen?
Zeno heeft zich de afgelopen weken verdiept in de literatuur rond gender, en heeft een eigen
conceptueel model uitgewerkt als handvat bij de interviews die hij de komende maanden zal
afnemen.
Volgende doelgroepen zullen worden bevraagd (dit kan nog uiteraard nog wat wijzigen):
Individuele gesprekken:
Trainers/lesgevers, deelnemers en sportclubbestuurders
1. Meisjes/vrouwen in “jongenssporten”
Bijv.:
Voetbal
Vechtsporten
Rugby
2. Jongens/mannen in “meisjessporten”
Bijv.:
Ballet
Moderne dans
Gymnastiek
3. Holebi’s in de sport – exclusieve sportclubs voor holebi’s
Focusgesprekken:
1. Sportdiensten
2. Sportfederaties
3. Sportopleidingsaanbod (Sport Vlaanderen – VTS)
4. Sportopleidingsaanbod (Universiteiten en Hogescholen)
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Conclusies
De onderzoeksvraag en de doelgroepen worden besproken en er worden nog een aantal
suggesties gedaan door het bestuur.
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Matchfixing
Informatie
Op het lerend netwerk ethisch sporten dat is doorgegaan op 10/12/2018 werd de suggestie
gedaan aan ICES om het project matchfixing onder te verdelen in 2 onderdelen, elk met hun
eigen finaliteit:
1. ‘Harde’ aanpak
ICES zal een overleg inplannen met alle sportfederaties die op dit moment aan matchfixing
werken binnen de zachte indicatoren van goed bestuur. Dat zijn de volgende sportfederaties:
Tennis Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga
Basketbal Vlaanderen
Tafeltennisliga
Voetbal Vlaanderen
Wielerbond Vlaanderen
Nelos
De bedoeling is met deze sportfederaties te bekijken hoe ze elkaar kunnen versterken, kennis
uit te delen en te bekijken waar ICES hen nog verder kan ondersteunen.

2. ‘Zachte’ aanpak
ICES zal een overleg inplannen met een groep van experten en samen met het nationaal
platform matchfixing om te bekijken hoe ICES een brede sensibiliserende campagne kan
voeren omtrent matchfixing.
Hier ligt de focus meer op de brede sportsector, waarbij we bijv. denken aan vormingen voor
trainers. We vermoeden dat het hier noodzakelijk zal zijn veel meer de link te leggen met het
thema fair play en eventueel aan te sluiten bij de Play True Day.
Ter voorbereiding van beide overlegmomenten zal ICES matchfixing toetsen aan het huidige
8-stappenplan, en zelf al bekijken waar wij denken ondersteuning te kunnen bieden.
Voor de organisatie van beide overlegmomenten werkt ICES nauw samen met Jord
Vandenhoudt en Koen Termont (verantwoordelijk voor goed bestuur) van Sport Vlaanderen.
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Conclusies
De aanpak van beide onderdelen wordt besproken en het bestuur geeft een aantal suggesties.
‘Harde’ aanpak en ‘zachte’ aanpak zou best veranderd worden in ‘ondersteunen’ en
‘stimuleren’.
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Ondersteuningspakket SGG voor sportclubs
Informatie
Het ondersteuningspakket SGG voor sportclubs zit in zijn finale fase.
Dit zal worden voorgesteld aan de sportfederaties op 3 momenten in mei in Gent, Leuven en
Antwerpen.
Doelgroep: sportclubondersteuners en verantwoordelijken ethiek
Telkens in de voormiddag zal het ondersteuningspakket worden toegelicht. Hier richten we
ons in de eerste plaats op sportclubondersteuners. Zij zijn de mensen die rechtstreeks in
contact staan met de sportclubs, en die dus het meest geplaatst zijn om de sportclubs te
ondersteunen in het vormgeven van een beleid rond integriteit.
In de namiddag organiseren we telkens een ondersteuningsmoment voor de sportfederaties.
Sportfederaties hebben op dit moment nog het meest moeite met de implementatie van 3 van
de 6 beleidsmaatregelen: het handelingsprotocol, de gedragscodes en de ethische commissie.
Op elk van de infonamiddagen zal ICES best practices uit sportfederaties aan bod laten komen,
om andere sportfederaties te inspireren. Bijv. een sportfederatie die gewerkt heeft aan het
oprichten van een ethische commissie komt vertellen hoe zij dit precies gedaan hebben.
Achteraf zullen alle documenten van het ondersteuningspakket te vinden zijn op een
specifieke pagina op onze website.
We kiezen ervoor inhoud en materialen ter beschikking te stellen, maar elke sportfederatie
volledig vrij te laten in in welk kleedje ze deze materialen steken. Ze kunnen perfect de
materialen gebruiken en deze aanvullen met hun eigen logo en zaken aanpassen naar de
context van hun eigen sportfederatie.

Conclusies
De lancering van het ondersteuningspakket wordt toegelicht. Er zijn geen verdere
opmerkingen van het bestuur.
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Vlaggensysteem op jongerenmaat
Informatie
25 februari is Marie Damas haar stage begonnen bij ICES. Dit betekende dus ook onmiddellijk
de start van het uitwerken van het vlaggensysteem op jongerenmaat. Er werd een tijdlijn
uitgewerkt die bestaat uit 2 grote delen:
1. Informatievergaring: februari – juni 2019 (Marie)
2. Concrete uitwerking vlaggensysteem (of ander(e) tool/instrument): juli – december 2019
(Arne)
De komende weken zal Marie trachten zoveel mogelijk focusgroepen samen te stellen om
input te vergaren voor het vlaggensysteem op jongerenmaat. De focusgroepen zelf zullen
worden georganiseerd van half april tot eind mei. Hierbij hebben we de volgende doelgroepen
voor ogen (12-18jaar):
1. Leerlingen uit topsportscholen
2. Leerlingen uit scholen met focus op LO&SPORT
3. Leerlingen uit reguliere scholen
4. Jongeren in sportclubs

Conclusies
De tijdlijn en de aanpak van het project worden toegelicht. Er zijn geen verdere opmerkingen
van het bestuur.
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Ethiek lokaal sportbeleid
Informatie
In navolging van de gesprekken met ISB in december 2018, zijn we gestart met het zoeken naar
steden en gemeenten die in 2019 in een piloottraject willen stappen met ICES.
ICES was aanwezig op alle schepentreffens (organisatie van Sport Vlaanderen met ISB) in
februari, telkens was 1 personeelslid van ICES aanwezig. Het contact met de schepenen zelf
bleef daar beperkt, maar het was goed op deze manier contact te kunnen leggen met de
verschillende andere partners die aanwezig waren, Sport Vlaanderen en ISB.
Er zal in maart een brief worden opgemaakt voor alle schepenen van sport waarin het
piloottraject nogmaals wordt uitgelegd. Deze brief zal verzonden worden door ICES en ISB.

Conclusies
Het doel van het project wordt nogmaals toegelicht. Annick geeft aan dat ook Lede kandidaat
is om in te stappen. Johan wil ook graag instappen met de gemeente Schoten.
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6. Lesgeverspoule
Informatie
In mei 2018 heeft ICES voor de eerste maal een train-de-trainer georganiseerd om nieuwe
lesgevers te vormen voor de SMG-vorming.
We willen dit herhalen in juni 2019.
Echter biedt ICES binnenkort, in het kader van het ondersteuningspakket SGG voor sportclubs,
een nieuwe vorming aan: de club-API vorming.
Deze zullen wij, net zoals onze andere vormingen, aanbieden via Dynamo.
Sportfederaties zullen dus de volgende keuze hebben:
- Ofwel geven zij de club-API vormingen zelf aan hun club-API’s;
- Ofwel vragen zij club-API vormingen aan bij Dynamo. Dynamo organiseert dan ism ICES deze
vormingen (ICES zorgt voor een lesgever).
In juni zullen we een train-de-trainer organiseren met het volgende programma:
Voormiddag:
Train-de-trainer vorming SMG: voor alle nieuwe lesgevers
Namiddag:
Train-de-trainer vorming club-API: voor alle huidige poulelesgevers en voor alle
geïnteresseerde federatie-API’s
Indien we merken dat we na deze eerste train-de-trainer nog te weinig lesgevers zouden
hebben voor de club-API vorming, organiseren we in het najaar een tweede train-de-trainer.

Conclusies
De manier van werken wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het zal belangrijk zijn
een grote poule lesgevers klaar te stomen om de vormingen Club-API te kunnen geven.

