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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR  OP 14/06/2021 

Locatie: Gent – Sportverblijf om 18.00u 

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

Goegebuer, Kathleen Compagnie 

Aanwezig op uitnodiging: Nick Debo  

Verontschuldigd: Hugo De Grauwe 

Goedkeuring vorige verslagen 

De verslagen van 22/03 en 10/05 worden unaniem goedgekeurd. 

Cijfers 

ND geeft toelichting. Zoals gesteld op de vorige vergadering dringt een bijsturing van de begroting 

2021 zich op, omdat verscheidene posten onder het begrootte bedrag dreigen te blijven. Tegen 1 

september moeten wij onze begroting 2022 indienen bij Sport Vlaanderen, gekoppeld aan ons 

beleidsplan. 

De vergadering beslist dat ND tegen ten laatste 15 augustus een ontwerp klaar heeft van geupdate 

begroting 2021 en een ontwerp van begroting voor 2022. Voor 2022 wordt reeds rekening 

gehouden met de beleidsfocussen waarop zal ingezet worden. ND zal deze ontwerpen naar de 

leden van de RVB doormailen, zodat wisselwerking mogelijk is en dat tegen 1 september onze 

definitieve en goedgekeurde versie 2022 kan ingediend worden. 

Beleidsfocussen 

ND geeft toelichting. 

Focus jeugdsport:  

een eerste versie werd uitgewerkt, voorgelegd en besproken met Marc en Martine van Sport 

Vlaanderen. Marc gaat op 1 september met pensioen en wordt opgevolgd door Martine. Adhv hun 

feedback werken we ons dossier verder uit en leggen het hen nogmaals voor op 28/06. ND  zal deze 

bijgewerkte versie naar de bestuursleden mailen, zodat iedereen de kans heeft om zijn/haar 

bevindingen te uiten vooraleer de definitieve versie wordt ingediend tegen 1 september. 
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Focus Laagdrempelig Sportaanbod: 

Tijdens een overlegmoment met Marc van SpVl  kregen wij (Nick en Jord) meer duidelijkheid over 

het wat en hoe van een project Laagdrempelig Sportaanbod, zodat het de meeste kans op 

goedkeuring maakt. In dit kader ontwikkelde ND het project PowerX en geeft hierover uitleg adhv 

een werkdocument , in bijlage van dit verslag. 

Kerngedachtes zijn: 

- het creëren van een concept dat een ons een laagdrempelige instapvariante biedt met 

bewegingen uit de verschillende krachtsporten.  

- zoveel mogelijk mensen in contact brengen met krachtsport op een manier, aantrekkelijk 

voor een groot publiek van alle leeftijden 

- ons ledenaantal laten groeien 

De vergadering gaat unaniem akkoord met dit idee en geeft toestemming om dit concept verder uit 

te werken als beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod.  

Tijdens de gedachtewisseling over het laten groeien van ons ledenaantal merkt JM op, dat het 

promoten naar clubs van onze interessante verzekering zeker een troef kan zijn. De vergadering 

beaamt die gedachte en neemt dit mee voor verdere uitwerking. 

Met de focus “innovatie” wordt naar alle waarschijnlijkheid gewacht tot volgend jaar. 

Sportcommissie gewichtheffen 

BV geeft uitleg. 

Er worden wedstrijden georganiseerd op 3/07 in Waregem en op 8/08 in een nieuwe club in Deinze 

Nina Sterckx is geselecteerd voor Tokio in de cat -49kg. Tom moest daarbij verantwoording afleggen 

bij het BOIC mbt het noodzakelijke verlies aan lichaamsgewicht. Dit werd door BOIC aanvaard. 

Sportcommissie Powerliften 

Coach Daan Huybrechs werd ingeschreven voor EK Masters in Pilsen door Myriam. 

Primer stelde zich kandidaat om alle wedstrijden te organiseren. De voorkeur wordt gegeven aan 

spreiding. Mocht er voor een bepaalde wedstrijd geen organisator gevonden worden, dan krijgen 

zij wel de kans. 

KC heeft een update van de kalender doorgemaild 
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Als clubs bereid zijn om kleine wedstrijden te organiseren, dan kan de VGPF zorgen voor refs. 

KC stuurt een lijst door met alle kandidaten-scheidsrechters naar Myriam. 

De nieuwe minima voor Benchpress lijken niet goed. Vraag om herziening is een punt voor de 

nationale vergadering. De minima voor de andere bewegingen zijn wel oké. 

Op de site moeten we nog de nieuwe gewichtsklasse bij de dames toevoegen. 

Betreffende de selectie voor het WEC heeft Myriam de twee puntentellingen door mekaar gegooid. 

KC heeft reeds Equipped herberekend. 

Scheidsrechteropleiding 

Jeroen Vanheesvelde zal een seminarie geven waarvoor hij vergoed zal worden. De datum en 

locatie wordt nog bepaald. 

Anti-doping 

Dit punt wordt verplaatst naar een volgende vergadering. 

Nationale vergadering 

TG licht toe dat de VGPF vier afgevaardigden moet voorstellen + één voor de Alg. Vergadering. 

Het nieuwe bestuur verdeelt daarna de functies onder de verkozenen. 

Stellen zich kandidaat voor het bestuur: Tom Goegebuer, Glenn Van Thuyne, Bieke Vandenabeele 

Hugo De Grauwe is kandidaat is voor de AV 

Kathleen Compagnie en Jean Marc De Ro zullen er nog over nadenken. 

TG stuurt alle info door naar de bestuursleden. 

TG merkt op dat de nationale statuten als herwerking toe zijn. 
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Varia 

De nieuwe website staat online. 

De vergadering looft de duidelijke structuur en de professionelere look. 

De pagina’s met de kalender, de recordlijsten en de minima hebben nood aan een duidelijke en 

eenduidige layout. Hier wordt eerstdaags werk van gemaakt. 

Samen met het verslag zal een model van onkostennota worden gemaild, daarop kunnen de reeds 

gemaakte verplaatsingen vermeld worden, zodat de boeking en betaling van deze kosten spoedig 

kan gebeuren. 

Einde van de vergadering: 20.00u 

Volgende vergadering: september 2021 

Verslag: ND 
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