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Verslag Algemene Vergadering ICES
Dinsdag 29 maart 2022, 19u, Huis van de Sport - Gent
Aanwezig:
Leden Algemene Vergadering: Paul Vanhoovels (volmacht Wout Stevens), Annick Willem, Johan Vijgen,
Piet Meneve (volmacht Fien Denijs), Bram De Bock (volmacht Robin Ramakers), Bram Constandt, Paul
Standaert, Patrick De Poorter, Kristine De Martelaer (volmacht Lore Vandevivere), Matthias Van
Baelen en Cleo Schyvinck
Werknemers: Evy Van Coppenolle, Simon De Vriendt, Laura May en Simon De Clercq
Verontschuldigd: Robin Ramakers, Lien Van Belle, Fien Denijs, Tine Vertommen, Lore Vandevivere en
Wout Stevens
Afwezig: Paul De Broe, Ann-Sophie Duyck, Jan Tolleneer en Niki De Brucker
Kandidaat-leden: Eline Berings, Evert Zinzen (online) , Sonja Deneyer en Nele Van Rossem
Verslag: Simon De Clercq
Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 14 september 2021
Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering
Aanvaarden en ontslag van de leden van het Bestuursorgaan
Jaarverslag 2021
Financieel overzicht en jaarrekening 2021
Rekeningnazichter 2021
Kwijting bestuurders
Speerpunten 2022
Datum volgende Algemene Vergadering
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. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering
Ontslag leden van de Algemene Vergadering
Paul De Broe
Lien Van Belle
Aanvaarden leden van de Algemene Vergadering
Evert Zinzen wordt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering
Eline Berings wordt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering
Nele Van Rossem wordt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering
Sonja Deneyer wordt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering
Aanvaarden leden bestuursorgaan
Sonja Deneyer wordt na stemming unaniem aanvaard als ICES bestuurslid.
Resultaat stemming: 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen.
4. Jaarverslag 2021
Evy licht het jaarverslag toe aan de hand van de 4 strategische doelstellingen uit het
beleidsplan 2021-2023 van ICES.
Een aantal aandachtspunten worden meegenomen:
▪ Vanaf heden zullen de uitgeschreven adviezen ook naar de leden van de AV verspreid
worden
▪ ICES kiest ervoor niet in ethische adviesorganen van federaties te zetelen, gezien te
weinig mankracht en het onafhankelijke karakter dat ICES wil behouden. Het
deelnemen aan de werkgroepen van Gymfed was tijdelijk en heeft impact op alle
federaties. Hier werd dus gekozen om wel deel te nemen.
▪ Belangrijk dat ICES evaluaties krijgt van haar vormingen (dit gebeurt via VSF)
Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
5. Financieel overzicht en jaarrekening 2021
Evy vraagt of er vragen zijn over het uitgebreide financiële verslag dat op voorhand werd
opgestuurd. Er zijn geen vragen.
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De belangrijkste cijfers van 2021 worden overlopen:
Balanstotaal: 280.807,90 EUR
Resultatenrekening:
▪

Belangrijkse inkomsten:
Subsidies Vlaamse overheid: 239.000 EUR
4 Europese projecten + coronapremie: 90.396,62 EUR
Verkoop vormingen en producten: 60.275,24 EUR

▪

Belangrijkste uitgaven:
Website: 15.639,25 EUR
Doeboek pesten en Vlaggensysteem op Jongerenmaat: 7.069,90 EUR
Personeelskost: 271.131,90 EUR
Erelonen boekhouding: 8.045,98 EUR

Resultaat van het boekjaar: 36.765,78 EUR
Evy overloopt de uitdagingen op financieel vlak voor de komende jaren:
▪
▪
▪
▪

Stijgende vraag naar ondersteuning
Stijgende personeelskost
Behoud (en uitbreiding) huidig personeel: 4,4 VTE naar 5 VTE
Frequente indexering lonen (voorlopig geen indexering subsidies)

Het bestuur zal zich de komende maanden met een werkgroep buigen over het blijvend
financieel gezond houden van ICES en zoeken naar andere mogelijkheden om inkomsten te
garanderen.
6. Rekeningnazichter 2021
Het verslag van de rekeningnazichter wordt toegelicht. Er werden geen onregelmatigheden in
de boekhouding gevonden.
7. Kwijting bestuurders
Er wordt kwijting aan de bestuurders verleend.
8. Speerpunten 2022
De speerpunten 2022 worden overlopen:
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.
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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 TOPcoaches 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
Er wordt opgemerkt dat het interessant kan zijn dat ICES haar jaaractieplan verspreid onder de
federaties nog voor de federaties hun eigen jaaractieplan opmaken. Op deze manier kunnen
federaties hun beleid beter afstemmen op de prioriteiten die ICES naar voor schuift.
9. Datum volgende Algemene Vergadering
De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op dinsdag 13 september 2022, 19u.
10. Varia
Week Ethiek in de Sport: het programma wordt toegelicht en alle leden wordt gevraagd mee
promotie te maken.

