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Verslag Algemene Vergadering ICES 

14 september 2021, 19u, Huis van de Sport - Gent 

    

Aanwezig: 

Leden Algemene Vergadering: Paul Vanhoovels, Annick Willem, Piet Meneve, Lien Van Belle, Bram De 

Bock, Bram Constandt, Jens De Rycke, Robin Ramakers, Paul Standaert, Niki De Brucke, Patrick De 

Poorter, Jan Tolleneer en Cleo Schyvinck 

Werknemers: Evy Van Coppenolle, Laura May en Simon De Clercq 

Verontschuldigd: Matthias Van Baelen, Fien Denijs, Johan Vijgen, Tine Vertommen, Lore Vandevivere 

en Kristine De Martelaer 

Afwezig: Paul De Broe en Ann-Sophie Duyck 

Nieuw lid: Wout Stevens 

Verslag: Evy Van Coppenolle 

 

Agendapunten: 

1. Toespraak van de voorzitter 

2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 

3. Voorstelling nieuw personeelslid: Simon De Clercq 

4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

Aanvaarden nieuwe leden: korte voorstelling van 2’ door kandidaat-leden: naam, waar je 

actief bent en wat je motiveert om in ICES AV te komen 

5. Voorstelling jaaractieplan 2022 

6. Begroting 2022 

7. Adviezen ICES 

8. Varia 

9. 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. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

3. Voorstelling nieuw personeelslid: Simon De Clercq 

Het huidige personeel van ICES wordt besproken. 

Simon De Clercq werkt sinds het voorjaar van 2021 voor ICES. Hij werd aangenomen in het 

kader van het thema fair play, en heeft de afgelopen maanden vooral gewerkt aan het project 

EPOSM betreffende sportieve matchfixing. 

 

4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

Wout Stevens wordt aanvaard als nieuwe lid van de Algemene Vergadering. 

 

5. Voorstelling jaaracieplan 2022 

De krachtlijnen voor 2022 worden overlopen en kort toegelicht: 

 

1. Verdere uitbreiding van het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag met aandacht 

voor fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag 

2. Verdere uitwerking van het thema fair play met het creëren van een nieuwe vorming 

voor trainers omtrent het omgaan met de basisprincipes van fair play 

3. Uitbreiding van de doelgroep van het Centrum Ethiek in de sport van breedtesport 

naar topsport door het verderzetten van samenwerkingsverbanden met 

beleidsmakers topsport. 

4. Adviezen formuleren over actuele onderwerpen die werden geïdentificeerd binnen de 

prioritaire thema’s integriteit en fair play (en bij uitbreiding gender en seksuele 

diversiteit en racisme) en deze verspreiden wanneer dit wenselijk is. 

5. Mee opvolgen van het in samenwerking met Gezond Sporten Vlaanderen en Risico 

Vechtsport Platform ingediende project omtrent impact op het hoofd in de 

(risicovecht)sportsector. 

6. Verspreiding van het in 2021 ontwikkelde ‘Doeboek Time Out Tegen Pesten’ met TOP-

coaches Nina Derwael en Nico Van Hole 

7. Organisatie van de eerste ‘Week van ethiek in de sport’ waar verschillende 

doelgroepen in aanraking zullen worden gebracht met uiteenlopende ethische 

thema’s 

8. Ontwikkelen van een genderscan in het kader van het thema gender en seksuele 

diversiteit, in samenwerking met expertenorganisaties 

 

6. Begroting 2022 

De begroting 2022 wordt overlopen en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering 

exclusief de verdere tewerkstelling van Simon De Clercq in 2022. Dit is afhankelijk van 
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middelen die ICES nog extra kan verkrijgen in het kader van het Europese project EQUIP. 

Hierover wordt beslist van zodra hier meer duidelijkheid over is. 

 

7. Adviezen ICES 

Deze adviezen werden in 2021 opgemaakt en verspreid naar de sportsector: 

Advies richtlijnen integriteit sportkampen 

Advies gelijke speel- en oefenkansen 

Advies positieve clubcultuur officials 

 

8. Varia 

De leden van de Algemene Vergadering delen nog een aantal data van 

activiteiten/evenementen de komende maanden. 

Simon De Clercq geeft aan dat ICES ihkv de week van de official een panelgesprek zal 

organiseren en nog op zoek is naar panelleden die aansluiten bij de thema’s homofobie, 

seksisme en discriminatie. Hij doet een oproep om even mee te denken over mogelijke 

kandidaten. 

 

9. Datum volgende Algemene Vergadering 

De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 29 maart 2022. 


