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Notulen 

Bestuursvergadering  
Datum: maandag 22/3 

Plaats: Online 

Aanwezig: 

- Jean-Marc De Ro (voorzitter) 
- Bieke Vandenabeele (secretaris) 
- Glenn Van Thuyne (bestuurder) 
- Hugo De Grauwe (bestuurder) 
- Kathleen Compagnie (bestuurder) 
- Tom Goegebuer (bestuurder) 

Het volledige bestuur was aanwezig. Geen externen uitgenodigd. 
 

Verwelkoming door de voorzitter 

 
Stand van zaken inkomsten en uitgaven  

De inkomsten en uitgaven werden overlopen door secretaris B. Vandenabeele. 
 

Financieel verslag 2020 

Het financieel verslag van 2020 werd overlopen door bestuurder T. Goegebuer. Hij was in 2020 
secretaris van de VGPF. 
Het Financieel verslag werd goedgekeurd door het bestuur en werd later die week eveneens 
goedgekeurd door de kascontroleur, en zal op deze manier doorgeven worden aan de AV en op de 
website gepubliceerd worden. 
 
Jaarbegroting 2021 

B. Vandenabeele overloopt de beslissingen ivm de topsportsubsidies. Er werd voor 2021 geen 

topsportsubsidies toegekend aan de sporttak powerliften.  

Werknemer Nick heeft de onderverdeling van de Topsportsubsidies voor het gewichtheffen 

telefonisch ontvangen (zie jaarbegroting), maar er is nog geen contract ontvangen van 

SportVlaanderen.  

Van BeGold is er reeds een contract ontvangen maar aangezien T. Goegebuer en B. Vandenabeele 

niet akkoord gaan met de vooropgestelde doelstellingen is dit contract nog niet ondertekend.  Er 

werd door B. Vandenabeele een voorschot van 50 000 euro aangevraagd voor de topsportwerking, 

maar dit bedrag werd nog niet ontvangen. 
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De jaarbegroting voor 2021 werd voorgesteld en goedgekeurd. Het voorstel van bestuurder K. 

Compagnie voor de aankoop van een nieuwe wedstrijdweegschaal werd unaniem goedgekeurd. 

 

Subsidies basiswerking: 

- Storting voorschot basiswerking (BV) 
- Boekhoudkantoor: offerte “Kleine prins” (BV) 
- Beleidsplan Luik 2 (BV) 
- Vergaderplan (BV) 

 
Commissies – stand van zaken: 

- Auditcomité: Het bestuur stelt een auditcomité samen dat bestaat uit de volgende drie 
personen: Anne Daineffe, Nieke Ortibus en Bieke Vandenabeele. Dit auditcomité moet nog 
bekrachtigd worden door de volgende AV. 
 

- Tucht Commissie: Tom Van Thienen neemt ontslag in de tuchtcommissie en jurist Jella Troch 
neemt zijn plaats in. 

- Sportcommissie gewichtheffen: B. Vandenabeele heeft een stand van zaken over de 
vergadering van 5/3/2021 

- Sportcommissie Powerliften: Er werd een sportcommissie powerliften samengesteld. Deze 
commissie bestaat uit de volgende vier personen: Kathleen Compagnie (Technisch 
coördinator PL), Jean-Marc De Ro, Emmerik Vanhee en Thiebe Sleeuwaert. 
 

Wedstrijden 

- Technisch coördinators K. Compagnie en T. Goegebuer brengen verslag uit van de voorbije 
microwedstrijden voor erkende topsporters  

- De VGPF-wedstrijdkalender werd besproken. Hierin moet de VGPF vooral de COVID-
maatregelen van de overheid afwachten. 

- Het bestuur bevestigt dat het noodzakelijk is dat alle spotters en coaches op wedstrijden 
aangesloten moeten zijn bij de federatie zodat ze verzekerd zijn. 

 

Anti-doping 

Het anti-doping beleid van de VGPF werd overlopen 

Bijscholingen 

De planning van de bijscholing werden overlopen. De eerstvolgende bijscholing in samenwerking met 
de VTS  (voeding voor krachtsporters) staat gepland op 25/3/2021  
 
Na rondvraag bij onze leden is er veel reactie gekomen op een scheidsrechterbijscholing. K. 
Compagnie en J-M De Ro zullen in 2021 een bijscholing plannen (hoogstwaarschijnlijk online). K. 
Compagnie zal eveneens een planning opstellen voor het scheidsrechterexamen zodra de 
wedstrijden starten. 

 
Minima internationale wedstrijden 
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Secretaris B. Vandenabeele kan een uitzondering aanvragen bij het nationaal bestuur voor het 
behalen van minima voor internationale wedstrijden. Hiervoor moet de VGPF-atleet zijn vraag (+ 
motivatie sturen naar het VGPF secretariaat. 
 

Varia 

Geen 
 

Volgende bestuursvergadering: 

10 Mei 2021 – Online  - start: 19u 
 


