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Verslag Algemene Vergadering ICES 

13 september 2022, 19u, Huis van de Sport - Gent 

    

Aanwezig: 

Leden Algemene Vergadering: Sonja De Neyer (volmacht Fien Denijs), Nele Van Rossem (volmacht 

Paula Vanhoovels), Kristine De Martelaer (volmacht Lore Vandevivere), Tine Vertommen (volmacht 

Bram Constandt), Johan Vijgen (volmacht Bram De Bock), Wout Stevens, Evert Zinzen (volmacht Jan 

Tolleneer), Piet Meneve (volmacht Annick Willem), Patrick De Poorter (volmacht Paul Standaert) en 

Cleo Schyvinck (online) 

Werknemers: Evy Van Coppenolle 

Verontschuldigd: Paul Vanhoovels, Niki De Brucker, Annick Willem, Bram Constandt, Robin 
Ramakers, Niki De Brucker, Jan Tolleneer, Paul Standaert, Matthias Van Baelen, Fien Denijs, Ann-
Sophie Duyck en Lore Vandevivere 
Afwezig: / 

Verslag: Evy Van Coppenolle 

 

Agendapunten: 

1. Toespraak van de voorzitter 

2. Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering 

3. Stand van zaken personeelsleden 

4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

5. Aanvaarden en ontslag van leden van het bestuursorgaan: herbenoeming Piet Meneve 

6. Voorstelling jaaractieplan 2023 

7. Goedkeuring begroting 2023 

8. Standpunten en adviezen 

9. Varia 

10. Datum volgende Algemene Vergadering 

  



Centrum Ethiek in de Sport vzw 
Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
Tel.: 0032 (0)9 243 11 36 
info@ethischsporten.be | www.ethischsporten.be 
Twitter: @ICESvzw | Facebook: www.facebook.com/icesgent 
 

 

 

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. Stand van zaken personeelsleden 

Het huidige personeel van ICES wordt besproken. 

Op dit moment werkt ICES met 3,9 VTE verdeeld over 5 medewerkers. 

Simon De Vriendt heeft in mei ICES verlaten en wordt heel binnenkort vervangen door Brecht 

Van der Beke. Hij zal samen met An De Kock het thema integriteit samen met de case-

ondersteuning op zich nemen. 

 

4. Aanvaarden en ontslag van leden van de Algemene Vergadering 

Eline Berings werkt sinds juni binnen de context van Sport Vlaanderen. Zij diende haar ontslag 

in als lid van onze Algemene Vergadering. Ook Niki De Brucker diende haar ontslag in. Beide 

ontslagen worden aanvaard door de Algemene Vergadering. 

 

5. Aanvaarden en ontslag van leden van het bestuursorgaan: herbenoeming Piet Meneve 

Piet Meneve is op het einde van zijn eerste mandaat bij ICES gekomen en wil graag zijn 

mandaat verlengen. Hij wordt door de Algemene Vergadering herbenoemd als bestuurder met 

18 JA-stemmen en 0 neen-stemmen. 

 

6. Voorstelling jaaracieplan 2023 

De krachtlijnen voor 2023 worden overlopen en kort toegelicht: 

1. Actieve inzet op groei van ICES als kenniscentrum binnen de prioritair 

vooropgestelde thema’s door deelname aan internationale projecten, opleidingen 

en studiedagen en samenwerking met wetenschappelijke partners 

 

2. Verder verfijnen van de huidige beleidsondersteuning en case-ondersteuning 

omtrent integriteit door in te spelen op de huidige noden binnen de sportsector, 

met in het bijzonder aandacht voor louter erkende sportfederaties die vanaf 2023 

ook aan een aantal integriteitsvoorwaarden moeten voldoen. 

 

3. Verdere uitwerking van het thema fair play door het organiseren van 

uitwisselingsmomenten tussen sportorganisaties omtrent verschillende fair play-

topics en het ontwikkelen van een nieuwe tool ‘respect in de sport’. 

 
 

4. Verder uitwerking van het thema gender en seksuele diversiteit door de 

ontwikkeling en verspreiding van een genderscan voor sportorganisaties en het 

actiever ondersteunen van de sportsector mbt gendergerelateerde uitdagingen. 
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5. Uitbreiding van de doelgroep van het Centrum Ethiek in de sport van breedtesport 

naar topsport door het nauw samenwerken met afdeling topsport van Sport 

Vlaanderen. 

 

6. Adviezen en standpunten formuleren over actuele onderwerpen die werden 

geïdentificeerd binnen de prioritaire thema’s integriteit, fair play en gender en 

seksuele diversiteit en deze actief verspreiden. 

 

7. 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. 

 

8. Verder verspreiden van verschillende nieuwe tools die de afgelopen jaren bij ICES 

werden ontwikkeld: de nieuwe toolkit sportouders ‘Speelse gesprekspartner voor 

ouders en trainers’ en de herlancering van het Doeboek ‘Time Out Tegen Pesten’. 

 

7. Begroting 2023 

De begroting 2023 wordt overlopen en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

ICES dient dit jaar een licht negatieve begroting in. Dit is te wijten aan de extreem stijgende 

personeelskost, terwijl onze subsidie niet geïndexeerd wordt. 

Door de steeds groter wordende personeelskost ten gevolge van de vele indexeringen, moet 

ICES op een andere manier aan inkomsten zien te komen. De verkoop van het vlaggensysteem 

internationaal en het inzetten op verkoop van eigen ontwikkelde producten en vormingen 

wordt dus steeds crucialer. Ook zal ingezet worden op het begeleiden van grotere sportclubs 

in het vormgeven van hun integriteitsbeleid. 

 

8. Standpunten en adviezen ICES 

Sinds 2018 maakt ICES standpunten en adviezen op voor de sportsector, in samenwerking met 

de Algemene Vergadering. Echter merken we dat de inhoudelijke insteek voor deze adviezen 

voornamelijk geleverd wordt door de medewerkers van ICES en het aanspreken van experten 

(binnen of buiten de Algemene Vergadering). Het lijkt dus nuttiger de eigenlijke adviezen door 

het personeel te laten opmaken en hiervoor specifieke mensen aan te spreken en met het 

bestuur vooral in te zetten op het formuleren van hardere standpunten, moest dat aan de 

orde zijn. 

De adviezen die in 2021 werden opgemaakt en verspreid naar de sportsector: 

Advies verplicht naakt douchen 

Advies genderbewust communiceren 

 

9. Varia 

Er zijn geen varia en de vergadering wordt afgesloten. 
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10. Datum volgende Algemene Vergadering 

De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op woensdag 22 maart 2022. Opdat 

iedereen de kans zou krijgen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, zal deze vanaf 

heden elke keer op een andere weekdag georganiseerd worden. 


