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Verslag bestuursorgaan Centrum Ethiek in de Sport 
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Aanwezig:  

Leden bestuursorgaan: Piet Meneve, Annick Willem, Johan Vijgen, Bram De Bock, Bram 

Constandt, Sonja Deneyer en Grace Hellinckx 

Verontschuldigd: Fien Denijs 

Werknemers: Evy Van Coppenolle 
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Agendapunten BO 13 december 2022 - 16u-19u 

 

 Onderwerp Agendapunten Geschatte duur 

1. 
Goedkeuring vorig verslag en actiepunten 

vorige vergadering 
Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen 5 min 

2. Financiën  ▪ Stand van zaken 2022 20 min 

3. Personeel 

▪ Stand van zaken nieuw loonbeleid 

▪ Administratieve freelance ondersteuning 

▪ Einde contract Nicolas en heropstart Laura 

▪ Ouderschapsverlof Evy 

30 min 

4. Goed bestuur ▪ Samenstelling bestuur ICES: nieuw bestuurslid 15 min 

5. Partners ▪ Verankering ICES in statuten VST 15 min 

6. Fusie ICES - GSV ▪ Verslag gesprek GSV en Sport Vlaanderen 7/12 en volgende stappen 30 min 

7. Werking 

▪ Traject Pro League 

▪ Europese projecten vanaf 2023 

▪ Decreet uittreksel strafregister en impact op ICES 
10min 

8. Varia/rondvraag ▪ Verkoop vlaggensysteem Canada 5 min 

9. Praktische afspraken ▪ Actiepunten 5 min 



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. Goedkeuring vorig verslag en to do’s vorige vergadering 

 

Taak OK? 

Oplijsting mogelijke op te maken standpunten 

door het bestuur 

Nog te bekijken - 2023 

Simulaties laten opmaken voor alle medewerkers 

door sociaal secretariaat 

Nog even wachten op voorstel loonbeleid directie 

Vastleggen met welke onkostenvergoeding we 

zullen werken in het nieuwe loonbeleid 

OK 

Navragen bij sociaal secretariaat of nieuwe 

arbeidscontracten voor de medewerkers niet 

beter zouden zijn 

OK 

Navragen bij Sport Vlaanderen welke technisch 

directeur topsport binnen het bestuur van ICES 

zou passen 

OK 

Doodles opmaken etentje + vergadering 

waarden/fusie/werkgroep loonbeleid 

OK 

Carolien neemt verslag op het eerstvolgende BO 

van ICES 

Carolien heeft de samenwerking met ICES stopgezet. We 

bekijken dit met de nieuwe medewerker. 

Contact opnemen met tekenaar vlaggensysteem OK. De tekenaar maakte geen bezwaar over de verkoop 

van het vlaggensysteem sport internationaal. Volgend 

jaar maakt hij opnieuw tekeningen voor ons in het kader 

van de nieuwe sportcases op grenswijs. 

 

Conclusie 

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

 

Bijlagen 

Bijlage punt 1_verslag BO_20221018  
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2. Financiën 

 

Informatie 

Stand van zaken 2022 

De tussentijdse stand van zaken werd opgevraagd bij SBB. De cijfers zullen voorgesteld worden op het 

bestuursorgaan. 

 

Conclusie 

Een overzicht van de meest opvallende cijfers wordt overlopen. Zowel omtrent het stijgen van de 

werkingskosten als de personeelskost maakt het bestuur zich zorgen. Zonder indexering van de subsidie of 

bijkomende middelen uit projecten kan ICES haar huidige werking niet blijven garanderen. Tegen het volgende 

bestuursorgaan zal de begroting 2023 aangepast worden. Ook zal op vraag van het bestuur een overzicht 

gemaakt worden van de effectieve winst die ICES maakt door de organisatie van vormingen.  
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3. Personeel 

 

Informatie 

Stand van zaken nieuw loonbeleid 

Sinds de vorige vergadering werd advies gevraagd aan Partena omtrent de aanpassing van de 

arbeidsovereenkomsten van de medewerkers in het kader van het nieuw loonbeleid. Ook kwam de werkgroep 

loonbeleid samen om de principes vast te leggen voor het loonbeleid van de directie. 

Administratieve freelance ondersteuning 

Carolien heeft haar samenwerking met ICES beëindigd en gaat voor een nieuwe uitdaging. We zijn op zoek 

gegaan naar een nieuwe kracht om de administratieve ondersteuning binnen ICES op zich te nemen. 

Einde contract Nicolas en heropstart Laura 

Nicolas Dierckens heeft Laura May vervangen sinds augustus en zal nog bij ons in dienst zijn tot eind december. 

Hij nam de communicatietaken op zich. 9 januari start Laura opnieuw met werken. Ze zal de eerste maand 

halftijds werken en daarna terug 80%. 

Ouderschapsverlof Evy 

Evy vraagt ouderschapsverlof aan voor de maanden april en mei 2023. Deze periode brengt de 

werkzaamheden van ICES zo min mogelijk in het gedrang. Uiteraard zal bekeken worden wie het 

aanspreekpunt wordt binnen het personeel gedurende deze periode en hoe de taken van ICES die niet kunnen 

wachten kunnen opgenomen worden. 

 

Conclusie 

Stand van zaken werkgroep loonbeleid 

De voorgestelde aanpak omtrent arbeidsovereenkomsten van de huidige beleidsmedewerkers bij een switch 

naar het nieuwe loonbeleid wordt goedgekeurd door het bestuur. Ook de voorgestelde loonschaal voor 

nieuwe leidinggevenden krijgt een go van het bestuur. De simulaties voor de huidige beleidsmedewerkers 

worden opgevraagd bij het sociaal secretariaat. 

 

Administratieve freelance ondersteuning 

Vanaf januari gaat een nieuwe administratieve medewerker aan de slag bij ICES. Zij zal de boekhouding, de 

payroll en de administratie van de vormingen op zich nemen. 

 

Ouderschapsverlof Evy 

Het ouderschapsverlof van Evy wordt goedgekeurd voor de periode april-mei 2023. Binnen het team zal 1 van 

de medewerkers in deze periode optreden als aanspreekpunt en zullen de prioritaire taken van Evy die periode 

ook onder de andere medewerkers verdeeld worden. 
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4. Goed bestuur 

 

Informatie 

Samenstelling bestuur ICES: nieuwe bestuursleden 

Het blijkt niet zo eenvoudig een bestuurslid te vinden met de topsportachtergrond die we zoeken. In 2021 

maakte Sport Vlaanderen een lijst voor ons op met mogelijke kandidaten. Deze kunnen nog eens overlopen 

worden. 

  

Conclusie 

Fien Denijs neemt ontslag als bestuurder van ICES. ICES is haar heel dankbaar voor haar engagement de 

afgelopen 4 jaar en wenst haar veel succes toe. 

Het bestuur lijst een aantal profielen op voor nieuwe bestuurders die zullen gecontacteerd worden tegen het 

volgende bestuursorgaan. 

  



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 
 

 

 

5. Partners 

 

Informatie 

Verankering ICES in statuten VST 

Bij de opstart van het Vlaams Sporttribunaal in juni 2020 hadden Evy en Piet een gesprek met 2 leden van het 

toenmalige bestuur van het Vlaams Sporttribunaal: Cedric Vanleenhove en Johan Druwé. Tijdens deze 

vergadering werd de start van Evy als bestuurder in het VST besproken. VSF had op dat moment reeds een 

vaste plaats in de samenstelling van het bestuur van VST. Voor ICES zouden we dit niet onmiddellijk doen en 

nog wat afwachten. Intussen zit ICES 2 jaar in het bestuur van VST en kan in overweging nemen de vraag nu 

te stellen aan het bestuur van VST. 

  

Conclusie 

Het bestuur geeft weer dat ICES in de eerste plaats wil streven naar een goeie samenwerking met VST. Het 

hebben van een vaste zetel is voor ICES geen voorwaarde om tot die goeie samenwerking te komen, maar kan 

wel helpen om goed op de hoogte te blijven en de link tussen het preventieve en het sanctionerende luik van 

het thema grensoverschrijdend goed te blijven leggen. Evy zal haar collega-bestuurders van VST vragen hoe zij 

dit zien en daarna terugkoppelen met het bestuur van ICES. 
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6. Fusie ICES - GSV 

 

Informatie 

Verslag gesprek GSV en Sport Vlaanderen 7/12 en volgende stappen 

Een eerste verkennend gesprek met het kabinet (Karolien Haepers) en Sport Vlaanderen (Brecht De Vos en 

Marjolein Van Poppel) werd georganiseerd. De intentie tot fusie werd besproken en er werden een aantal 

eerste afspraken gemaakt ifv opstart van de concrete gesprekken. 

 

Conclusie 

Piet en Evy geven een korte weerslag van het gesprek dat heeft plaatsgevonden bij Sport Vlaanderen en de 

volgende stappen van het traject worden besproken met de rest van het bestuur. 
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7. Werking 

 

Informatie 

Traject Pro League 

ICES heeft na een eerste overleg met de Pro League een nieuw voorstel ingediend dat voldoet aan hun vraag. 

Ze willen in het eerste deel van 2023 een aantal generieke documenten ontwikkelen rond integriteit die ze in 

alle clubs van de Pro League kunnen integreren. ICES zit eind januari terug met hen samen om de concrete 

opstart van de ondersteuning te bespreken. 

Europese projecten vanaf 2023 

Op dit moment lopen nog 3 Erasmus+ projecten bij ICES: Safe Sport Allies (nog tot juni 2023), SG3 (nog tot 

eind 2022) en EQUIP (nog tot juni 2023). We overwegen een nieuw project (vervolg op SSI) in te dienen uit 

ICES als projectcoördinator. We bekijken op dit moment de haalbaarheid voor het team van ICES. In januari 

start ook een nieuw Erasmus+ project omtrent gender waar we partner in zijn: PLUSS+. Op het volgende 

bestuursorgaan in januari zal meer duidelijkheid zijn over de budgetten van deze projecten. 

Decreet uittreksel strafregister en impact op ICES 

Op 1 februari wordt dit nieuwe decreet van kracht. We vermoeden dat veel clubs vragen zullen hebben over 

hoe dit decreet in de praktijk toe te passen. In eerste instantie was het de bedoeling dat ICES de vragen 

hieromtrent zou beantwoorden, maar we vrezen hier een te grote werklast voor de medewerkers van ICES. 

De Vlaamse Sportfederatie zal de clubs hier hulp bieden met hun helpdesk. ICES werkt wel mee aan het 

finaliseren van het draaiboek voor de sportsector en een eenvoudige flowchart die de clubs kunnen gebruiken 

als handvat. De communicatie rond dit nieuwe decreet zal gebeuren via het nieuwe leerplatform van de 

Vlaamse Sportfederatie, in januari 2023. 

 

 

8. Varia/rondvraag 

 

9. Praktische afspraken 

Actiepunten 

Taak Verantwoordelijke 

Oplijsting mogelijke op te maken standpunten door het 

bestuur 

Evy 

Begroting 2023 aanpassen Evy en Sonja 

Overleg met SBB om presentatie cijfers BO duidelijker 

te maken 

Evy 

Contact opnemen met Laura Waem Sonja 

Op BO VST eventuele verankering ICES in statuten 

bespreken 

Evy 

 


