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Verslag Aleemene Vergadering VGPF vzw van 28 maart 2021

Ten gevolge van de Corona-reglementering is dit een online meeting

Aanwezige bestuurders: Jean Marc De Ro, Bieke Vandenabeele, Tom Goegebuer, Glenn Van Thuyne

Verontschuldigde bestuurders: Kathleen Compagnie, Hugo Degrauwe

Aanwezige leden: 7 leden aanwezig waarvan 6 stemgerechtigd

HNS

KOG

Newtom

KS Waregem

Powermove

Uplifting (nog niet stemgerechtigd)

SquadSquatCity

1. Openins van de vergaderjns en welkomstwoord
De voorzitter opent de vergadering om 10.00u en verwelkomt de aanwezigen. Hij deelt mee
dat de leden tijdig en op een correcte manier zijn opgeroepen om de AV bij te wonen,
waardoor de vergadering geldig kan beslissen.
De secretaris opent een power point presentatie met vermelding van de agendapunten en
geeft een presentatie met toelichting van elk punt.
Bieke Vandenabeele wordt aangeduid als stemopnemer en aanvaardt deze taak.

2. Goedkeurine verslas van de Alsemene Versaderins van 17110/2020
Het verslag van de AV van 17/10/2020 wordt unaniem goedgekeurd.

3. Goedkeurins werkingsverslas en iaarrekening 2020
Financieel verslog boekjoar 2020
Het financieel verslag, hetwelk daags voordien was goedgekeurd door de rekeningnazichter,
wordt gepresenteerd en toegelicht. (bijlage 1)

Na presentatie en toelichting van de resultaten en staat van het vermogen 2020 wordgqde
rekeningen 2020 unaniem goedgekeurd.
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Werkingsverslog 2020
Het werkingsverslag met vermelding van de doelstellingen uit het beleidsplan wordt
gepresenteerd en toegelicht. (bijlaee 2)

ln het verslag wordt tevens speciale aandacht gevestigd op de stappen ondernomen in het
kader van het decreet gezond en ethisch verantwoord sporten. ln het verslag wordt
gewezen naar stappen die werden ondernomen op vlak van "Goed Bestuur" dit kaderend in
onze evolutie van een erkende naar een gesubsidieerde federatie. Gezien het belang van dit
punt wordt "Goed Bestuur" verder in detailtoegelicht als punt 5 op de agenda.

Na presentatie en toelichting wordt het werkingsverslag 2020 unaniem goedgekeurd.

4. Verlening van kwiiting aan het bestuursorgaan
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de bestuurders en rekeningtoezichter van VGPF

vzw voor 2020.

Toelichtins "Goed Bestuur" - Ethisch verantwoord sporten en intesriteitsbeleid
De secretaris legt uit dat de overgang naar een gesubsidieerde federatie ook inhoudt dat
Sport Vlaanderen ons een aantal extra vormvereisten oplegt, zowel op het gebied van

werking als structurering.

ln de presentatie hierover worden de thema's Goed Bestuur en het voeren van een

integriteitsbeleid verder toegelicht. (dia's 17 tem 21van de Powerpoint)
De vier dimensies van Goed Bestuur worden toegelicht.
Transparantie Democratie lnterne verantwoording en controle Sociaal

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij "Transparantie" wordt vermeld dat:
- De bestuurders van de VGPF geen vergoeding en geen voordeel in natura

ontvangen voor de beoefening van hun taak als bestuurder.
- Er zich in 2020 geen belangenconflicten hebben voorgedaan

Bij "Democratie" wordt vermeld dat:
- De bestuurders voldoen aan de vooropgestelde profielen, de geijkte

aanstellingsprocedure hebben doorlopen en de duur van de mandaten is

bepaald.

Bij "lnterne verantwoording en controle" wordt aandacht gegeven aan het
wordt reeds verwezen naar punt 6 voor nadere toelichting en goedkeuring.
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VGPF
Het bestaan van een scoresysteem op basis van harde indicatoren wordt duidelijk gemaakt
adhv de scoretabel. (bijlaee 3)

De verbintenis om te voldoen aan vier zachte indicatoren voor 2021en telkens, bijkomend
vier andere de volgende jaren wordt toegelicht. (bijlage 4)

6. Auditcomité
De werking en noodzaak van een auditcomité wordt verduidelijkt.
Als leden worden voorgesteld;
Bieke Vandenabeele (secretaris)
Anne Daineffe (reken ingnazichter)
N ieke Ortibus (rekeningnazichter)
De algemene vergadering geeft unaniem goedkeuring.

De creatie van een auditcomité en de vereisten waaraan de VGPF dient te voldoen in het
kader van Goed Bestuur en het integriteitsbeleid hebben geleid tot aanpassingen aan het
intern reglement.
Deze wijzigingen worden toegelicht en unaniem aanvaard door de AV.

7. Goedkeurins iaarplan en besrotins 2021
Het beleidsplan 2021 met vermelding van de doelstellingen en acties wordt gepresenteerd
en toegelicht (bijlage 5)

De begroting2O2T wordt gepresenteerd en toegelicht (bijlage 6)

Na toelichting worden jaarplan en begrotin gZOZL unaniem goedgekeurd.

8. Goedkeurins meeriarenplan en meeriarenbegroting 202L-2024.
Het meerjarenplan met vermelding van de doelstellingen en acties wordt gepresenteerd en
toegelicht.
De begrotine2O2l wordt gepresenteerd en toegelicht (bijlage 7)

Na toelichting worden meerjarenplan en meerjarenbegroting 2OZl-2024 unaniem
goedgekeurd.

9. Toelichting over de algemene informatie en situatie van de VGPF

o De secretaris deelt mee dat verscheidene commissies gevormd werden.
Voor de duidelijkheid worden voorgesteld als wie is wie:
Bestuursorgaan, ethische commissie, tuchtcommissie, sportcommissie gewichthefí
sportcommissie powerliften, topsportcommissie en het personeel basiswerking.
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. Het lidmaatschap is geldig tot.3LlOLl2O22.

10. Sportieve informatie
Worden meegedeeld:

o Een doktersattest is niet langer noodzakelijk. Elke club moet zijn competitieleden
een document laten invullen. De clubs houden deze documenten bij.

o Veranderingen voor wedstrijden PL zullen volgen op gebied van inschrijvingsgeld en

het afvaardigen van helpers en spotters.
o Covid-maatregels:

-minima geldig vanaf tl09l2Ot9
-voor internationale deelnames(EK; WK), minimum één deelname in België sinds

t/Ot/2O20 of minimaal één bewijs van dopingcontrole in de laatste 9 maanden voor
de wedstrijd

11. Wedstriidinformatie en sportieve kalender
o Geen wedstrijden toegelaten in april
o Gewíchtheffen:

-indien mogelijk wedstrijd half mei, waarschijnlijk online
-o.v. VGPF wedstrijd oP 5 juli

o Powerliften:
-indien mogelijk wedstrijd op 29105
-VK op 7/08 (en 08/08)

12. Herhalins anti dopine info
Bij intentie om deel te nemen aan EK of WK op seniorenniveau in 202!, is het invullen van

de whereabouts een verplichting. Doorgeven naar secretariaat@vgpf.be.

13. Varia
Er zijn geen variapunten.

De voorzitter bedankt de deelnemers en sluit de vergadering om 11.00u.
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