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1. Opnemen aanwezigheden 
 

 

Bestuursleden VGPF   

Functie Voornaam en Naam  

Voorzitter Jean-Marc Dero aanwezig 

Secretaris penningmeester Bieke Vandenabeele  aanwezig 

Ondervoorzitter 1 Hugo De Grauwe verontschuldigd 

Ondervoorzitter 2 Glenn Van Thuyne aanwezig 

Technisch Directeur Powerlifting –  

 

Kathleen Compagnie aanwezig 

Technisch Directeur Gewichtheffen Tom Goegebuer aanwezig 

Andere genodigden (niet stemrechtig) 

 

 

   

   

BB   
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2. Goedkeuring vorig verslag:  
 

Het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan van 30/01/2021 werd 

goedgekeurd. 

 

De nieuwe leden hebben kennis genomen van de gedragscode en dit document 

ondertekend voor akkoord. 

De individuele introductiegesprekken zijn afgerond. 

 

3. Stand van zaken: inkomsten en uitgaven  
 

De secretaris gaf een overzicht van de stand van de rekeningen en van de inkomsten 

en uitgaven. 
Er werd door Sport Vlaanderen een voorschot van 90% gestort voor de subsidie 

basiswerking. 

 
 

4. Werknemers 
 

Secretaris B. Vandenabeele en bestuurder T. Goegebuer gaven hun bevindingen over 

de twee nieuwe werknemers die halftijds in dienst zijn. Tot nu toe zijn hun 
bevindingen positief. 

 

Secretaris B. Vandenabeele gaf een voorstelling van de kantoorruimte (in het 
Sportverblijf van Sport Vlaanderen in Gent) voor de werknemers van de VGPF. 

Daarnaast werd de huurprijs en voorwaarden meegedeeld.  

Het bestuur heeft unaniem beslist om deze kantoorruimte te aanvaarden.  
De secretaris zal navragen vanaf wanneer de werknemers kunnen intrekken in de 

ruimte. 
 

5. Stand van zaken: Goed bestuur 
 

Het bestuur heeft vier zachte indicatoren gekozen om de komende beleidsperiode aan 
te werken: 

1. de VGPF publiceert een jaarverslag 
2. de VGPF rapporteert over goed bestuur 
3. de website vermeldt info van de clubs 
4. de VGPF heeft een gedragscode 
 

6. Subsidies basiswerking 
 
Er werd 115 430 euro gestort op de rekening van de VGPF als voorschot op de subsidie 

basiswerking 
 



Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie v.z.w 
 

Aangesloten bij K.B.G.V. - IWF - EWF - IPF - EPF 

 

 
V.G.P.F. v.z.w.– MOERENAKKER 10 – 9070 HEUSDEN     4  

0417.702.487| RPR Gent, afdeling Gent 

 

De offerte van het boekhoudkantoor werd besproken, maar er werd hierin geen 

beslissing genomen. Bestuurder G. Van Thuyne zal de offerte en andere mogelijkheden 

verder uitzoeken 
 

Luik 2 van het beleidsplan werd besproken. Het is moeilijk om dit verder uit te werken 
aangezien er nog veel vraagtekens zijn i.v.m. de toegekende budgetten voor Topsport 

(bv. BeGold) en andere kosten (zoals boekhouder, kantoormateriaal). Dit zal over enkele 

maanden verder bekeken worden. 
 

Er werd een vergaderplan opgesteld. De volgende bestuursvergadering zal online plaats 
vinden op maandag 22/3/2021 (19u) en de Algemene vergadering zal (hoogst 

waarschijnlijk online) plaats vinden op zondag 28/3/2021 (10u). 

 
 

7. Stand van zaken: commissies 
 
De werken van de volgende commissies werd overlopen: 
 

1. Ethische Commissie. Adviserende arts vraagt advies op bij collega’s over de 
risico analyse 

 

2. Tuchtcommissie. Juriste ‘Jella Troch’ zal ‘Tom Van Thienen’ vervangen in de 
Tuchtcommissie. Ze moet echter nog één maand wachten voor ze de functie mag 

opnemen van haar stafhouder. 
 

3. Sportcommissie gewichtheffen. De kandidatuur van ‘Tom Van Thienen’ voor 

de sportcommissie gewichtheffen werd aanvaard. ‘Tom Van Thienen’ zal de 
sportcommissie vervoegen zodra hij door ‘Jella Troch’ wordt vervangen in de 

tuchtcommissie. De sportcommissie gewichtheffen bestaat dan uit: Tom 
Goegebuer (technisch coördinator), Bieke Vandenabeele (secretaris) en Glenn Van 

Thuyne (ondervoorzitter gewichtheffen). 
 

4. Sportcommissie powerliften. De technisch coördinator powerlifting, ‘Kathleen 

Compagnie’, zal enkele experts in het powerliften contacteren om de 
sportcommissie powerlifting te vervoegen. 
 

8. Subsidies topsport 
 
De belangrijkste veranderingen in het nieuwe ‘topsportactieplan 2021-2024’ werden 

toegelicht. Bestuurders J. De Ro, B. Vandenabeele en K. Compagnie waren aanwezig op 
de online meeting van SportVlaanderen op 4/2/2021 waar het topsportactieplan werd 

voorgesteld. 
 

Er werd een prestatieprogramma toegekend voor Nina Sterckx voor 2021 en haar 

topsportstudenten contract werd verlengd tot september 2021. Er werd ook een budget 
voorzien voor het beloftenprogramma in het gewichtheffen. 

Nina Sterckx en Annelien Vandenabeele krijgen BeGold ondersteuning. 
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De exacte bedragen, en de te behalen doelstellingen voor 2021 (Topsport gewichtheffen 

SportVlaanderen en BeGold) zijn nog niet helemaal bekend en het te ondertekende 

contract is nog niet aan de federatie bezorgd. 
Er is eveneens een halftijds loon voorzien voor T. Goegebuer voor de begeleiding van de 

Topsporters in het prestatieprogramma op internationale wedstrijden, en de opvolging 
van hun programma in België. Er is ook een halftijds loon voorzien voor B. Vandenabeele 

als directeur Topsport en de begeleiding van het prestatieprogramma en beloftevolle 

jongeren. Tom en Bieke zullen werken op zelfstandige basis en niet in loondienst. 
 

Er nog geen nieuws over de subsidieaanvraag voor topsport powerliften. K. Compagnie 
zal contact opnemen met SportVlaanderen en antwoorden op hun vraag ivm de World 

Games. 

  

9. Corona-maatregelen 
 

De micro-gewichthefwedstrijd voor erkende topsporters op 7/2/2021 is goed verlopen. Er 
zijn verschillende Belgische Records gebroken. Indien de VGPF gewichthefwedstrijd in 

Waregem (op 20/3/2021) zou geannuleerd worden omdat de Corona-maatregelen 

verlengd worden, zal deze wedstrijd vervangen worden door een online wedstrijd en een 
micro-wedstrijd voor erkende topsporters. Indien we toestemming krijgen van de 

gemeente Waregem kan deze wedstrijd mogelijks in Waregem plaats vinden. 

 
K. Compagnie zal op basis van objectieve criteria een lijst met “Topsporters Powerliften” 

samenstellen. B. Vandenabeele zal vragen aan Sport Vlaanderen om deze topsporters te 
erkennen zodat in toekomst mogelijks ook een micro-powerliftingwedstrijd voor erkende 

topsporters georganiseerd kan worden. 

Opmerking: Enkel sporters die reeds aangesloten (ledenbijdrage betaald hebben) zijn bij 
de federatie kunnen aan Sport Vlaanderen doorgegeven worden als topsporter. 

 
J. De Ro doet navraag naar de interesse voor een online wedstrijd d-lift en bekijkt of dit 

haalbaar is. 

 

10. Aansluiting leden 
 

Momenteel zijn er 22 clubs aangesloten in de federatie. Werknemer Jord zal volgende 
week de aangesloten clubs op de website publiceren. 

 

Er zijn heel weinig sporters reeds aangesloten bij de federatie. Veel clubs wachten af tot 
de eerste wedstrijd. Indien de wedstrijd van 13/3/2021 zal doorgaan moeten de 

deelnemers reeds aangesloten zijn bij de federatie op 30/2/2021. 

 

11. Anti-doping 
 

De VGPF moet jaarlijks zijn elite sporters doorgeven aan Nado-vlaanderen. Enkel leden 
die aangesloten zijn bij de VGPF kunnen doorgegeven worden. 

De mogelijkheid tot target testing werd besproken. Dit wordt opgevolgd door T. 

Goegebuer en J. De Ro. 
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12. Nationale reglementen 
 

K. Compagnie merkt op dat de nieuwe minima powerlifting die zijn opgesteld door het 
nationaal bestuur niet logisch zijn. K. Compagnie zal (samen met de sportcommissie 

powerliften) nieuwe minima opstellen en zal dit voorstel doorsturen naar het Nationaal 

bestuur. 
 

De secretaris zal het agendapunt doorgeven aan het nationaal bestuur om een 

uitzonderingsmaatregel aan te vragen om scheidsrechter E. Vanhee reeds zijn 
internationaal scheidsrechter examen powerlifting te laten afleggen. 

 
 

J. De Ro vraagt aan de werknemers om in 2021 een samenvatting van de IPF 

sportreglementen te vertalen naar het Nederlands.  
B. Vandenabeele vraagt om een samenvatting van de belangrijkste nationale 

reglementen te vertalen 
 

13. Logo VGPF 
 

Voorstelling verschillende versies van de logo’s van werknemer Nick. 
Er werd gekozen om zowel de rode versie als de gele versie van het logo te gebruiken. Er 

wordt gevraagd om een zwarte omlijning in het gele logo. 
 

14. VGPF wedstrijden 
 

Voortaan wordt verwezen naar het tuchtreglement in de uitnodiging van de wedstrijd. 
Indien er sporters of coaches de voeten treden aan de opgelegde Corona-regels of 

andere regels van de organisator (na waarschuwing) zal er een klacht ingediend worden 

bij de tuchtcommissie. 
 

Bij het opstellen van de VGPF kalender zal er naar gestreefd worden dat alle aangesloten 
leden de kans krijgen om minimaal 1 wedstrijd te kunnen doen in 2021. 

 

K. Compagnie vraagt een vriendschappelijke wedstrijd aan om te organiseren tussen de 
leden van 3 clubs op 13/6/2021. Deze aanvraag werd goedgekeurd. 

 
 

15. Planning bijscholingen 
 

J. De Ro zal een bijscholing inplannen voor de opleiding van de kandidaat scheidsrechters 
powerliften. 

 
De secretaris (B. Vandenabeele) stuurt naar alle clubs de vraag wie hun kandidaat 

scheidsrechters zijn zodat er planning kan opgemaakt worden. 

16. Vorig bestuur 
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Het huidig bestuur stelt twee erevoorzitters aan. Deze erevoorzitters zullen bekend 

gemaakt worden op één van de volgende wedstrijden. 

 
 

17. VGPF agenda-punten voor de nationale vergadering 
 
 

De secretaris zal voorlopig de volgende agendapunten doorgeven voor de komende 

nationale vergadering: 
 

- Herbekijken Minima Powerliften (K. Compagnie doet een voorstel) 
- Aanvraag uitzonderingsmaatregel internationaal scheidsrechter E. Vanhee 

- Aanvragen vertaling Nationale Reglementen naar het Nederlands (versie 2020) 

- In het reglement is voorzien dat er aan een minimum aantal Belgische 
wedstrijden moet deelgenomen worden door atleten die internationaal willen 

heffen. Indien een internationale wedstrijd (die op de kalender staat van de 
IPF/IWF) samen valt met een wedstrijd in België zou deze internationale wedstrijd 

moeten kunnen meetellen als een nationale deelname (mits vooraf aan te vragen) 
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