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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR van 10/05/2021 

(online meeting gestart om 19.00u) 

Aanwezige bestuursleden:  Jean Marc De Ro, Bieke Vandenabeele, Kathleen Compagnie, Glenn Van Thuyne, 

Hugo Degrauwe  

Op uitnodiging: Nick Debo 

Verontschuldigd: Tom Goegebuer 

Goedkeuring vorig verslag:  

Bij vergissing werd het verslag van de AV doorgemaild. Het verslag van de RVB 22/03 wordt meegestuurd met 

het huidig verslag, ter goedkeuring op de volgende RVB 

Cijfers  

Nick Debo geeft een toelichting bij het cijferoverzicht van de eerste 4maanden adhv het document in bijlage 

van dit verslag. 

De samenwerking met het boekhoudkantoor “De Kleine Prins” is gestart en loopt vlot. 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een aantal posten onder het begrote bedrag dreigen te eindigen. 

(grotendeels wegens de coronaperikelen) 

Het besluit is dat tijdige bijsturing zich opdringt. Een overleg hierover wordt in de eerstvolgende weken 

ingepland. BV brengt aan dat het een mogelijk kan zijn om extra sporttechnisch materieel aan te kopen om de 

organisatie bij wedstrijden te verbeteren. Meer specifiek denkt KC aan een jureringsinstallatie met lichten. BV 

denkt aan plastieken initiatieschijven van 5 en 2,5kg. Iedereen zal zich hierover verder beraden tegen het 

overleg. 

Beleidsfocussen 

ND geeft een toelichting over de door Sport Vlaanderen subsidieerbare post “beleidsfocussen” (Jeugdsport, 

laagdrempelig aanbod en innovatie) adhv van het document in bijlage bij dit verslag. 

De aanwezigen zijn het unaniem eens dat de VGPF een jeugdproject zal lanceren in 2022. De uitwerking 

daarvan mag meteen van start gaan, zodat dit project op 1/09/2021 kan ingediend worden. 

Betreffende de focussen Laagdrempelig aanbod en Innovatie wordt kort van gedachten gewisseld. 

BV haalt een aantal voorbeelden aan van andere federaties en denkt aan een project binnen het 

gevangeniswezen en een project gericht op meisjes met overgewicht. 

Iedereen zal er verder over nadenken en is het erover eens dat we ook voor deze focussen projecten uitwerken 

tegen 1/09/2021. 
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Sportcommissie Gewichtheffen 

BV geeft uitleg over het internationaal programma van de topatleten voor de komende maanden: 

Nina is momenteel in Colombia en trekt daarna naar Oezbekistan voor het WK Jeugd. Beide wedstrijden 

hebben tot doel om de selectie voor de OS af te dwingen. Zo selectie voor de OS lukt, zal haar wedstrijd op 

26/07 plaatsvinden. 

Een aantal jeugdatleten zullen deelnemen aan een jeugdwedstrijd op Malta. 

GVT bevestigt dat Waregem een eerste wedstrijd zal organiseren op 3/07. BV laat weten dat deelnemers van 

de wedstrijd op Malta mogelijks in een aparte bubbel zullen moeten deelnemen. 

Sportcommissie Powerliften 

KC geeft uitleg over de komende wedstrijden. 

De wedstrijd gepland op 29/05 valt weg. 

De vriendschappelijke wedstrijd voorzien op 13/06 blijft voorlopig staan. Stel dat die alsnog geschrapt wordt, 

dan wordt die vervangen door een micro-wedstrijd voor de elite. 

Het Vlaams kampioenschap van 7/08 gaat door bij Primer. 

KC en JMDR opperen de vraag hoe het zit met de erkenning van de vier bijkomende atleten, die aan de 

voorwaarden tot erkenning voldoen. Antwoord van Sport Vlaanderen bleef tot op heden uit. ND zal op 11/05 

Sp.Vl. contacteren om zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen. 

BV merkt op dat Myriam van de KGBV een coach voor het komende EK weigerde in te schrijven. Reden zou 

zijn dat ook coaches minimum 6 maanden lid dienen te zijn. BV stuurt vindt dit nergens terug in de 

reglementen en stuurt een mail om dit alsnog in orde te brengen. 

BV stelt voor om de reglementering ivm coaches op te nemen als todo op de volgende nationale vergadering. 

BV laat weten dat de inschrijvingen voor een int.wedstrijd vanaf heden via VGPF verlopen en de atleten zich 

niet langer rechtstreeks tot KGBV moeten wenden. 

Antidoping 

JMDR doet volgend voorstel: alle subjunioren, junioren en masters, die de minima voor een EK halen en 

internationaal willen gaan, doorgeven aan NADO.  JM stelt dat op die manier de VGPF haar taak in de strijd 

tegen doping opneemt, het is vervolgens aan NADO om te beslissen van wie ze de whereabouts eisen. 
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BV stelt voor om dit enkel te doen voor (sub)junioren en masters die de minima halen op senior-niveau met 

als argument zo te vermijden dat sporters met beperkte ambities niet verplicht worden tot het invullen van 

whereabouts en verduidelijkt dat niet of verkeerdelijk invullen van de whereabouts evenzeer kan bestraft 

worden als dopingeval, met de nodige slechte reclame voor de sport. 

De aanwezigen wisselen hierover van gedachten, maar komen niet tot eensgezindheid. 

JM zal hierover een voorstel indienen, waarover op de volgende RVB gestemd kan worden. 

Scheidsrechteropleiding 

Jeroen Van Heesvelde wordt naar voor geschoven als lesgever. 

KC vraagt na of Jeroen hiervoor interesse heeft en zal een datum voorstellen. 

Er wordt unaniem aangenomen dat Jeroen hiervoor mag  rekenen op een verloning, zowel voor het geven van 

de opleiding als voor de afname van de examens. 

Einde van de vergadering om 21.05u 

Verslag Nick Debo 
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