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Verslag bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport 

7 september 2021, 17u-19u, Huis van de Sport Gent 

    

Aanwezig:  

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Annick Willem, Fien Denijs, Annick Willem, Bram De 

Bock, Bram Constandt, Robin Ramakers en Kristine De Martelaer 

Verontschuldigd: Patrick De Poorter 

Afwezig: Johan Vijgen 

Werknemers: Evy Van Coppenolle 
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Agendapunten BO 7 september 2021 - 17u-19u - Huis van de Sport Gent 

 
 Onderwerp Agendapunten Geschatte duur 

1. 
Goedkeuring vorig verslag en actiepunten 

vorige vergadering 
Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen  

2. Personeel 

▪ Stagiair sept 2021 - april 2022 

▪ Contract Simon De Clercq 

▪ Tewerkstelling Simon De Vriendt 
15min 

3. Financiën 

▪ Goedkeuring begroting en jaaractieplan 2022 

▪ Handtekeningbevoegdheid 

▪ Tarieven opleidingen universiteiten 
40min 

4. Goed bestuur ▪ Samenwerking RVSP 15min 

5. Werking 

Mondeling: 

▪ Voorstelling nieuwe website 

▪ Voorstelling doe-boek pesten 

▪ Week van de official 

40min 

6. Varia/rondvraag  5min 

7. Praktische afspraken 
▪ Actiepunten 

▪ Datum volgende vergadering 5min 
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1. Goedkeuring vorig verslag en to do’s vorige vergadering 

 

Taak OK? 

Bekijken alternatief telewerkvergoeding Evy Evy stelt voor dit om te zetten in een opleiding die ze wil 

volgen. Dit wordt goedgekeurd door het bestuur. 

Contact opnemen Jens De Rycke ifv BO OK 

Contact opnemen Wout Stevens ifv AV OK 

Contact opnemen Fien Denijs ifv BO OK. Evy neemt nog contact op met Sportwerk om te 

vragen of iemand interesse heeft om in de AV van ICES te 

zetelen. 

Mail RVSP ivm samenwerking ICES op agenda 
volgende BO plaatsen 

OK 

 

Conclusie 

Het verslag wordt goedgekeurd en de to do’s worden overlopen. 
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2. Personeel 

 

Informatie 

Stagiair sept 2021 - april 2022 

Tiphaine Clerincx, studente psychologie aan de VUB, loopt bij ICES stage van 1 september 2021 tot het voorjaar 

van 2022. Zij zal vooral ingeschakeld worden binnen het thema grensoverschrijdend gedrag. Hierbij zal ze ook 

een aantal van de taken van An overnemen tijdens haar zwangerschapsverlof. Haar taken zijn onder andere: 

organisatie terugkomdag federatie-API’s, input cases sport website Grenswijs, organisatie week ethiek in de 

sport (voorjaar 2022), anonimiseren cases als best practice voor API’s,… 

Zij zal tot en met eind december 4 dagen voor ICES werken en 1 dag voor Voetbal Vlaanderen (gedeelde stage). 

Normaal zal dit in 2022 omgekeerd zijn, maar de precieze regeling ligt nog niet helemaal vast. 

 

Contract Simon De Clercq 

Simon heeft sinds de start goed werk geleverd bij ICES, ligt goed in het team en wil graag in dienst blijven. De 

begroting 2022 wijst uit dat we hem in 2022 nog in dienst kunnen houden en kunnen blijven inzetten op het 

thema fair play (oa creëren vorming rond basisprincipes fair play bij trainers, creëren tool voor jongeren rond 

respect in de sport: zie jaaractieplan 2022). Het bestuur zal echter moeten beslissen gedurende welke periode 

en aan welk percentage dit mogelijk is, in lijn met de begroting. 

 

Tewerkstelling Simon De Vriendt 

Simon werkt sinds juni aan 60% en staat 40% op ziekteverlof. Dit verloopt op dit moment goed voor hem. Naar 

de toekomst toe geeft hij aan terug meer te willen werken, maar daar is nog geen precieze datum of 

percentage voor vastgelegd. 

 

Te bespreken 

Contract Simon De Clercq 

Kan het bestuursorgaan op basis van de begroting 2022 beslissen over de al dan niet verlenging van het 

contract van Simon De Clercq? 

 

Conclusie 

We wachten nog even het gesprek met het BOIC af ifv de verdeling van de taken binnen het Europese project 

EQUIP. Indien het bedrag dat daar wordt bekomen de begroting in evenwicht brengt, kan Simon 80% in dienst 

blijven. Indien niet, wordt verder bekeken wat mogelijk is. 
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3. Financiën 

 

Informatie 

Goedkeuring begroting en jaaractieplan 2022 

Het voorstel tot begroting 2022 werd opgemaakt. De samenvatting geeft zicht op de belangrijkste cijfers (zie 

bijlage voor de totale begroting en de loonkost 2022). De definitieve begroting is echter afhankelijk van de 

beslissing ivm de tewerkstelling van Simon De Clercq. Er werden verschillende simulaties gemaakt. 

 

Handtekeningbevoegdheid 

Op de vorige bestuursvergadering werd gevraagd om een oplijsting te maken van de documenten die op dit 

moment door Evy ondertekend worden en welke door het bestuur, om een kader te creëren omtrent 

handtekeningbevoegdheid. 

 

Tarieven opleidingen universiteiten 

Vorig jaar hebben we de prijssetting van ICES aangepast (zie bijlage). Hierbij maken we voor de opleidingen 

geen onderscheid in prijs tussen de sportsector en universiteiten/hogescholen. Echter kregen we reeds van 2 

universiteiten de feedback dat het op zich niet de gewoonte is dat (veel) betaald wordt voor opleidingen 

gegeven door gastsprekers, zoals ICES. 

 

Bespreking 

Goedkeuring begroting en jaaractieplan 2022 

Keurt het BO het jaaractieplan 2022 goed? 

Afhankelijk van de beslissing omtrent de tewerkstelling van Simon De Clercq, keurt het BO de begroting 2022 

goed? 

 

Handtekeningbevoegdheid 

Om de werking van ICES vlot te laten verlopen, kan het interessant zijn het mandaat van de coördinator 

omtrent externe vertegenwoordiging (en dus handtekingbevoegdheid) uit te breiden. Onze statuten bieden 

de mogelijkheid om dat te doen: 

 

Artikel 23: Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuur 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. 

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de 

vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen. 

 

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw 

aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het 

verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw 

vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang 

van hun bevoegdheden. 
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Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad moet dus vermeld worden dat het bestuur beslist heeft dat de 

coördinator (eventueel met bepaalde beperkingen) de vzw in en buiten rechte mag vertegenwoordigen. Hier 

kan bijvoorbeeld gekozen worden dat de coördinator geen bankverrichtingen mag doen boven een 

welbepaald gedrag. 

 

Op dit moment ondertekenen 2 bestuurders (Patrick en Piet) alle documenten waar een wettelijke 

vertegenwoordiger van ICES verreist is: publicatie Belgisch Staatsblad, bankverrichtingen, sociaal secretariaat, 

afsluiten contracten verzekeringen, ondertekenen documenten Europese projecten, enz… 

De coördinator kan op dit moment dus wettelijk gezien niets ondertekenen. 

 

Hoe ziet het bestuur dit naar de toekomst toe? 

 

Tarieven opleidingen universiteiten 

Wil het bestuur dezelfde tarieven blijven hanteren voor universiteiten/hogescholen? 

Maken we een uitzondering voor deze groep? 

Maken we een onderscheid tussen lessen die ICES geeft om zichzelf en haar werking te promoten en lessen 

waarin effectief inhoud wordt meegegeven? 

 

 

Conclusie 

Het jaaractieplan 2022 wordt goedgekeurd. 

De begroting 2022 wordt goedgekeurd exclusief de verdere tewerkstelling van Simon De Clercq. Dit wordt 

verder bekeken na meer nieuws van het BOIC ihkv het Europese project EQUIP. 

De beslissing omtrent de handtekeningbevoegdheid wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven. 

Evy doet een voorstel ifv de externe vertegenwoordiging die ze zou opnemen voor ICES (en die dus in detail 

kan gepubliceerd worden). 

De tarieven die de universiteiten en hogescholen op dit moment betalen voor opleidingen van ICES blijven 

behouden tot het einde van het jaar. Naar volgend jaar toe wordt beslist dat universiteiten de kans zullen 

krijgen 1 of meerdere medewerkers een train-de-trainer te laten volgen bij ICES. Zij zullen ook jaarlijks de 

terugkommomenten van de lesgeverspoule van ICES volgen, zodat ze op de hoogte blijven van de 

veranderingen in de bijscholingen. Op deze manier kunnen zij binnen hun universiteit deze opleidingen zelf 

geven aan hun studenten zonder verdere afstemming met/betaling aan ICES. Uiteraard kunnen zij altijd bij 

ICES terecht met vragen. Hier dient enkel nog beslist te worden of ICES deelnamegeld zal vragen aan de 

train-de-trainer opleidingen. Dit wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 
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4. Goed bestuur 

 

Informatie 

Samenwerking RVSP 

In aanloop van de nieuwe beleidsperiode heeft ICES het RVSP de vraag gesteld hoe en op welke manier we 

naar de toekomst toe nauwer kunnen samenwerken. We kregen hierop een antwoord kort voor de 

zomervakantie. 

 

Te bespreken 

Mail Els Dom 

Naar aanleiding van onze AV 2021 ben ik je nog een antwoord van ons BO verschuldigd in het kader van de 

vraag betreffende de mogelijkheid tot het ontwikkelen naar een meer doorgedreven samenwerking tussen 

onze organisaties. 

 

Onze bestuurders gaven daarbij volgende insteken: 

• Het Risicovechtsportplatform Vlaanderen heeft al enkele jaren (van bij de start) een zeer positieve 

samenwerking met VSF voor wat betreft de administratieve opvolging. Deze situatie willen we graag 

behouden. Er is daarbij momenteel geen nood aan doorgedreven samenwerking met andere partners. 

• Inhoudelijk blijven we voorstander van thematische en projectmatige samenwerkingsverbanden, in het 

bijzonder ook met ICES. Daarbij zien we veel opportuniteiten en kijken we erg positief naar uit. Het 

RVSP richt zich echter wel op de specifieke risicovechtsportthematiek en werkt daarbij met een bredere 

scope dan (gezond en) ethisch sporten.  

 

En aanvullend ook het standpunt van het BO betreffende de positionering binnen de decreten: 

• Ondanks de belangrijke taak ten aanzien van gezond en ethisch sporten, zien we het RVSP meer op zijn 

plaats in het decreet georganiseerde sportsector. Het takenpakket richt zich naar een algemene 

kwaliteitsverbetering van de (risico)vechtsport in Vlaanderen (op basis van de kwaliteitsstandaard) 

welk enerzijds toch ruimer is dan gezond en ethisch sporten en anderzijds zeer specifiek is ten aanzien 

van (risico)vechtsport. 

Dit antwoord volgt mogelijks wat laat (waarvoor mijn excuses), maar ik wou je dit alsnog overmaken. 

Laat gerust weten moest je hierover nog vragen hebben.  

Komende weken zijn we ook enkele dagen in het huis van de sport. Onze nieuwe tijdelijke medewerker 

– Jana Vandesijpe – zal dan starten. 

 

Er werd nog geen reactie bezorgd aan het RVSP. 

Gaan we hier verder op in of vragen we een overlegmoment met het bestuur? 

Breder: neemt ICES naar de (nabije) toekomst toe initiatief om met bepaalde organisaties in het 

sportlandschap naar nauwere samenwerking te gaan? 
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Conclusie 

Piet en Evy zullen een gesprek vragen met het bestuur van RVSP om dit te bespreken. 

De volgende vergadering zal tijd vrijgemaakt worden om de strategie van ICES ifv de komende jaren 

(samenwerking met andere organisaties) verder te bespreken. 

  

5. Werking 

 

Informatie 

 

Mondeling: 

Voorstelling nieuwe website (Laura) 

Voorstelling doe-boek pesten (Laura) 

Week van de official 

 

 

6. Varia/rondvraag 

Er worden geen variapunten genoteerd. 

 

 

7. Praktische afspraken 

▪ Actiepunten 

▪ Datum volgende vergadering: 26 oktober 2021 

 

To do’s 

Taak Verantwoordelijke 

Oplijsting maken van de beperkte bevoegdheden die 

Evy als extern vertegenwoordiger van het bestuur kan 

opnemen 

Evy 

Plannen gesprek met bestuur RVSP Piet en Evy 

Feedback vragen aan een aantal sportfederaties ihkv de 
nieuwe website 

Evy (Laura) 

Dringend overleg plannen met BOIC ifv project EQUIP 
en verdeling middelen 

Evy 

 


