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Verkiezing VGPF  
 
Het verkiezingsjaar komt overeen met het jaar van de Olympische Spelen (4 jarige 

Olympische cyclus). De verkozen gaan van start bij het begin van het kalenderjaar 
volgend op de verkiezing 

De benoemingen gebeuren voor een periode van vier jaar door de Algemene 
Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. 

  

Algemene vereisten kandidaten:  
 
- De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.  

- Over de burgerlijke en politieke rechten beschikken.  
- Behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap.  

- Lid zijn van de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting federatie.  
- Kennis hebben van en/of affiniteit hebben met de gekozen functie en 

beschikken over persoonlijke ervaring en expertise in dit domein.  
- Kandidaten moeten minimaal de voorbije 2 jaar aangesloten geweest zijn bij 

de VGPF. Het bestuur kan beslissen om hiervan af te wijken indien de 

kandidaat in het verleden lang aangesloten geweest is of een zeer grote 
expertise in het domein kan demonstreren. 

 
De verkozen bestuurders/rekeningnazichters/gemandateerde mogen niet gelijktijdig 
zetelen in het bestuur van een andere concurrerende Vlaamse powerlifting of 

gewichtheffederatie!  
 

De taken worden uitgevoerd als “vrijwilliger” (zonder vergoeding) 

 

Kandidaatstelling 
 
De kandidaatstelling moet gebeuren door de verantwoordelijke van de club waar 

hij/zij is aangesloten tegen 9/10/2020.  
De kandidaatstelling gebeurt per functie en moet vergezeld zijn van het formulier 
voor kandidatuurstelling met background/motivatie van de kandidaat. 
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Verkiezing VGPF bestuurders  
 
Het VGPF bestuur bepaalt het sportief beleid van de federatie 

Volgende functies zijn verkiesbaar 
 

1. Voorzitter 
2. Secretaris/penningmeester 
3. Technisch coördinator gewichtheffen  

4. Technisch coördinator powerlifting 
5. Ondervoorzitter 1 met background gewichtheffen 

6. Ondervoorzitter 2 met background powerlifting 
 
Ze zullen ook in deze volgorde verkozen worden. 

 
Wanneer er na verkiezing van de bestuursleden een geslacht niet vertegenwoordigd 

is, zal een extra vacature voor het ontbrekende geslacht opengesteld worden. 

Verkiezing Kascontroleur 
 

De rekeningnazichter controleert de rekeningen en geeft zijn bemerkingen aan het 
bestuur. 

De rekeningnazichter legt in samenwerking met de Secretaris/penningmeester het 
financieel verslag voor afsluiting van de rekening op de algemene vergadering. 
 

Vermits de “kascontroleur” de uitgaven van het bestuur moet controleren, mag de 
“kascontroleur” zelf geen deel uitmaken van het bestuur. Hij/zij kan wel uitgenodigd 

worden bij de bestuursvergaderingen. 
 
Er wordt een rekeningnazichter en plaatsvervanger verkozen. 

Ze kunnen zich ook kandidaat stellen om het rekeningnazicht uit te voeren bij de 
nationale federatie. 

 

Verkiezing Afgevaardigde mandataris voor de AV van de KBGV  
 
De VGPF vzw wordt gerepresenteerd door een afgevaardigde mandataris in de 
algemene vergadering van de KBGV vzw. 

 
De afgevaardigde mandataris heeft stemrecht in de Algemene Vergadering maar 

niet in de bestuursvergadering van de KBGV. 
Hij/zij kan wel deelnemen aan de nationale bestuursvergadering zonder stemrecht. 
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Specifieke profielen van de Kandidaten  

1. Bestuurdersprofielen 

1.1 Algemeen bestuurdersprofiel 

De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het 
bestuur (zie ook beschrijving bevoegdheden) en ze beantwoorden zoveel mogelijk 

aan onderstaande kenmerken: 
 

▪ Algemene kennis van de werking van de aangesloten clubs  
▪ Ervaring als clubbestuurder 
▪ Ervaring als recreatief of competitief sportend lid 

▪ Ervaring als topsporter of coach 
▪ Ervaring met promotie en communicatie 

▪ Ervaring met organisatie en marketing 
▪ Ervaring met financiële en juridische aangelegenheden 
▪ Ervaring met algemeen management  

 
Elke bestuurder  

 
▪ Is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging en onderschrijft 
die voluit  

▪ Draagt binnen zijn netwerk de waarden van de VGPF uit op een positieve manier 
▪ Heeft strategische inzichten in relevante domeinen binnen de sportsector 

▪ Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de VGPF al dan niet 
gecombineerd met een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden 
▪ Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken 

▪ Is gemotiveerd om actief deel te nemen aan vergaderingen van het 
bestuursorgaan  

▪ Kan daarnaast ook taken en verantwoordelijkheden opnemen in commissies, 
werkgroepen of vertegenwoordigingen  
 

In het geval er personeel in dienst is bij de federatie (bvb wanneer de federatie door 
Sport- Vlaanderen gesubsidieerd is), kunnen meerdere van de bestuurderstaken 

gedelegeerd worden aan deze werknemer. 
 
De bestuurders zijn in dat geval verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 

werknemer en voor de opvolging van hun gedelegeerde taken. 
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1.2 Bestuurdersprofiel Secretaris /penningmeester 
 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Secretaris 

/penningmeester over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

 

- Beschikt over een relevante opleiding / kennis van administratie 

- Is goed bekend in het werkveld, volgt actief externe ontwikkelingen op het 

gebied van wet- en regelgeving 

- Is zelfstandig, overtuigend, initiatiefrijk en ondernemend 

- Geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het Bestuursorgaan en het 

managementteam 

- Creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op 

natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding 

- Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het 

ontwikkelen van het bestuursbeleid en houdt daarbij rekening met de 

vereisten van Sport Vlaanderen waar nodig. 

- Is in staat besluiten van het Bestuursorgaan om te zetten in adequate acties 

- Is financieel deskundig onderlegd, en heeft een uitgesproken aanleg voor en 

affiniteit met het beheer van financiële middelen  

- Is goed vertrouwd met het financieel beheer van een vzw (Kennis van 

basisboekhouding)  

- Heeft een actieve rol bij de diverse (financiële) processen in het bestuur en 

het ontwikkelen van het (financiële) bestuursbeleid 
 

De Secretaris is verantwoordelijk voor de secretariële processen en de 

toepassing ervan.  

- Hij initieert, coördineert en bewaakt de beleids-, advies- en 

besluitvormingsprocessen, rekening houdend met de afspraken van goed 

bestuur. 

- Hij adviseert en ondersteunt het Bestuursorgaan.  

- Hij verzorgt de correspondentie van het Bestuursorgaan en kan 

communiceren in een stijl die afgestemd is op de ontvanger. 

Algemene administratie (Ontvangt alle briefwisseling en verwerkt ze).  

Communicatie en informatie clubs en KBGV 

- Opvolgen van de vzw-wetgeving en de sportwetgeving 

 

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de 

financiële zaken. Onder zijn/haar verantwoordelijkheid en in overleg met het 

Bestuursorgaan worden de financiële middelen VGPF beheerd.  
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Daartoe neemt de Penningmeester volgende specifiek taken op zich: 

 

- Toezien op het opmaken van de rekeningen en de verantwoording van de 

inkomsten en uitgaven 

- Een begrotingsvoorstel opmaken en voorleggen aan het Bestuursorgaan 

- Bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleren van 

afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten en formuleren van voorstellen 

voor tussentijdse bijsturingen 

- Aansturen van en toezicht houden op het dagelijks financiële beheer 

(boekhouding voeren, opstellen van het financieel jaarverslag, het bijhouden 

van een financieel archief, etc)  

- Aansturen van en toezicht houden op het werven van financiële middelen 

(subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, etc)  

- Aansturen van en toezicht houden op het voldoen van alle financiële, sociale, 

fiscale en juridische verplichtingen  

- Aansturen van en toezicht houden op alle verzekeringen 

- Voorstellen van de jaarrekening en de begroting aan de jaarlijkse Algemene 

Vergadering 

- Afleggen van financiële verantwoording tijdens de jaarlijkse Algemene 

Vergadering 

 

1.3 Bestuurder voorzitter:  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Voorzitter 

over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

 

- Kennis van sportaangelegenheden in het algemeen en van de beide 

sporttakken 

- Een netwerk hebben in de sportsector om onze sporten te 

vertegenwoordigen en te promoten 

- Sterk zijn in diplomatische betrekkingen. Ervaring hebben in het leiden 

van besprekingen, het voeren van onderhandelingen, en het verzoenen van 

tegengestelde standpunten 

- Ervaring hebben in het besturen van een democratisch functionerende 

vereniging 

- In staat zijn de visie van de VGPF uit te dragen 

- In staat zijn om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en 

de VGPF in het algemeen te bevorderen 
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De Voorzitter staat in voor een goede werking van het Bestuursorgaan en waakt 
erover dat het Bestuursorgaan al zijn taken en verantwoordelijkheden opneemt.  
 

- Aansturen en coördineren van het algemeen bestuur 

- Zorgen voor een goede taakverdeling binnen het Bestuursorgaan 

- Toezicht houden op de goede werking van het Bestuursorgaan (toezicht op 

het opstellen van de agenda, het verloop van de vergadering en de 

besluitvorming) 

- Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals 

die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 

- Zit de Algemene vergadering voor en de vergaderingen van het Bestuur.  

- Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Vergadering 

- Hij/zij kan zich laten vervangen door de Ondervoorzitter of secretaris of in 

laatste instantie door een ander lid van de Raad van Bestuur.  

- Legt de externe zaken voor aan het dagelijks bestuur.  

- Opvolging van uitvoering goedgekeurde beslissingen. 

- Opvolgen van de vzw-wetgeving en de sportwetgeving. Waken over de 

naleving van de Statuten, het Intern Reglement, en alle andere regels en 

bepalingen 

- Zorgen voor een goede interne en externe vertegenwoordiging van het 

bestuur, en zelf een deel van deze vertegenwoordiging op zich nemen 

1.4 Bestuurder ondervoorzitters:  

Aangezien de Ondervoorzitter de Voorzitter moet kunnen adviseren en vervangen 

dient hij naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel ook te 

beschikken over zoveel mogelijk competenties die ook voor de Voorzitter van 

toepassing zijn.  

 

Bij het aanstellen van 2 Ondervoorzitters, waar bij voorkeur één van beide 

voornamelijk toeziet op de sportdisciplines binnen het powerliften en de andere op 

het gewichtheffen, is het aangewezen dat elke Ondervoorzitter een goede kennis 

heeft van de beleving van zijn sportdiscipline. 

 

1.5 Bestuurder Sporttechnisch coördinator:  

Er is een sporttechnisch coördinator (“technisch directeur”) voorzien voor 
gewichtheffen en voor powerlifting. 
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Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de 
sporttechnisch coördinator over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende 
competenties:  

- Kennis van sporttechnische aspecten. Is goed bekend in het werkveld, volgt 

actief nationale en internationale regelgeving en kan resultaten op 

verschillende niveaus plaatsen (van beginners tot nationale en internationale) 

- Ervaring als atleet op hoog nationaal (of internationaal) niveau 

- Ervaring met coaching op nationaal (of internationaal) niveau 

- Ervaring met inrichting wedstrijden, en groepstrainingen 

- Administratief onderlegd en in staat om uitnodigingen, recordlijsten, 

minima,.. op elektronische wijze te verwerken. 

- Kan communiceren in een stijl die afgestemd is op de ontvanger 

- Kan kordate noodzakelijk beslissingen nemen, maar ook diplomatisch en 

verzoenend optreden wanneer nodig. 
 

Algemene taakomschrijving:  
De technisch directeur zal deel uitmaken van het bestuur van de VGPF en zal dus 

bijstaan in de algemene beleidstaken (bestuursvergadering, vertegenwoordiging of 
bijstand bij de vertegenwoordiging bij de KBGV waar nodig,…) 
Wanneer een technische commissie wordt opgericht door het bestuur, moet de 

technisch coördinator deze commissie leiden. 
Wanneer Sport Vlaanderen een Directeur Topsport aanstelt voor een 

topsportcommissie, dan zal de technisch coördinator de Directeur Topsport 
ondersteunen waar nodig. 
 

Specifieke taakomschrijving:  
Van de technisch directeur wordt een goede kennis verwacht van de sport zodat hij 

het bestuur kan bijstaan bij de specifieke sportadministratieve taken en bij de 
praktische organisatie van de breedtesport en topsport. 
 

- Verantwoordelijk voor het helpen organiseren en het mee opvolgen van 

competitieve evenementen op lokaal, nationaal (en internationaal vlak) 

Praktische voorbeelden: 

➢ Organisatoren zoeken voor de in te richten wedstrijden 
➢ Opvolging van de inrichting door de organisator (materiaal vereisten, 

organisator bijstaan met noodzakelijke info...) , zodat de wedstrijd 
volgens verwachtingen kan doorgaan 

➢ Inschrijvingen opvolgen en voorstel wedstrijdplanning opmaken 
➢ Instaan voor het goede verloop van de wedstrijd door te zorgen voor 

voldoende scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, weging, … 
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- Input geven voor sporttechnisch en competitieve beleid op nationaal en 

internationaal vlak  

Praktische voorbeelden: 

➢ Voorstellen bestuderen en zelf voorstellen opmaken van: 
wedstrijdkalender, specifieke reglementen, minima,.. 

➢ Werving scheidsrechters  

➢ Opvolgen van de internationale reglementen 

➢ VGPF Records bijhouden 

 

- Input geven voor sportbeleid en kwalitatieve begeleiding, coaching 

 

Ondersteunen van een (top)sportklimaat via  

➢ Bestuderen van maatregelen en voorstellen doen die de voorbereiding 

van sporters ten goede komen 

➢ Promotie van de (top)sporters (bvb publicatie resultaten op 

facebookpagina VGPF) 

➢ Organisatie en optimaliseren van coaching in België door bvb de 

basisopleiding van coaches optimaliseren, topsporters/coaches te 

ondersteunen en in contact brengen met domeinexperten, topsporters 

informeren bij eerste internationale deelnames,… 

2. Profiel rekeningnazichter 

De rekeningnazichter beschikt zo mogelijk over de volgende competenties: 
 

- Kennis hebben van en/of affiniteit hebben met de gekozen functie en 
beschikken over persoonlijke ervaring en expertise met het beheer van 

financiële middelen 
- Financieel onderlegd en kennis van basisboekhouding 
 

3. Profiel gemandateerde vertegenwoordiger  

Het profiel van de gemandateerde vertegenwoordiger sluit aan bij dat van het 
algemeen profiel van een bestuurder. Kennis van de vzw regelgeving en wetgeving 
is een pro. 


