
 

 

Verslag vergadering Raad van Bestuur 

19/10/2021 – Gent – 17u30 

 

1. Aanwezigheden: 

Aanwezige bestuursleden:  Jean Marc De Ro, Bieke Vandenabeele, Tom Goegebuer, Hugo 

Degrauwe, Kathleen Compagnie 

Aanwezig op uitnodiging: Nick Debo 

Verontschuldigd:   Glenn Van Thuyne 

 

2. Goedkeuring vorig verslag : 

Het verslag wordt met aanmerkingen van BV unaniem goedgekeurd. 

3. Stand van zaken inkomsten en uitgaven: 

ND licht de cijfers toe adhv een overzicht vooraf doorgemaild naar de bestuursleden, ter 

plekke was eveneens een afgedrukt exemplaar beschikbaar voor de aanwezigen. 

Dit document geeft een overzicht van:  

-  de uitgaven en inkomsten geboekt tem 18/10/2021 

-  een voorspelling van wat er nog aan uitgaven en inkomsten mag verwacht worden 

-  een voorspelling van het eindresultaat op 31/12/2021 

 

Na overleg, wordt besloten dat: 

- Mbt de post personeelskosten: de begroting laat toe om de gepresteerde 

overuren van de personeelsleden uit te betalen. De rvb stemt in dat dit effectief 

mag gebeuren. GVT zal samen met ND uitwerken hoe dit praktisch zal verlopen. 

- Mbt de post Promo-activiteiten PL en WL: de sportcommissie PL werkt uit hoe de 

post PA PL verder kan ingevuld worden. JM brengt het idee naar voor om met 

een promoteam een workshop/training te organiseren bij de geïnteresseerde 

clubs. BV licht toe dat de sportcommissie WL een tussenkomst in de kosten van 

enkele atleten heeft toegekend, gekoppeld aan geleverde resultaten. Tevens 

werd een deel gebruikt voor de aanschaf van klein trainingsmaterieel. 

- Mbt verdere mogelijkheden tot bijsturing: gezien een aantal posten overbegroot 

bleken (zoals verplaatsing personeel) of zijn weggevallen, dient geschoven te 

worden met de voorziene budgetten. 

Dit gegeven leidt tot volgende beslissingen: 



 

 

• Aankoop van trainingspakken en T-shirts, teneinde uniform aan te treden 

op wedstrijden. BV vraagt een offerte aan bij het KBGV voor 200 Tshirts en 

20 trainingspakken. 

• Een programma voor de ledenverwerking  2022 , wordt nog dit jaar 

aangekocht. TG was hiervoor reeds in onderhandeling met de persoon die 

het programma voor LFPH had ontwikkeld. TG stuurt hiervoor nog een 

mail met als doel  de zaak te bespoedigen. ND wordt hierbij betrokken. 

• De aanschaf van materieel om professioneler voor de dag te komen op de 

kampioenschappen wordt overwogen, evenals dassen voor de 

scheidsrechters 

• Mocht iemand verder nog ideeën hebben, gelieve dit zo snel mogelijk te 

melden. 

 

4.Externe vergaderingen – stand van zaken 

 

4.1 Bilateraal overleg met Martine Donckers (met BV, Jord Gabriël en ND): 

Martine is onze nieuwe dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen, het eerste 

contact is heel positief. 

  Werden besproken: 

• Beleidsfocussen: MD gaf nog enkele tips en opmerkingen mbt onze 

dossiers Jeugdsport en Laagdrempelige sport. ND doet de nodige 

aanpassingen tegen 31/10. 

MD licht de subsidieverdeling toe, er wordt een ranglijst opgemaakt 

waarin de dossiers gerangschikt worden een toegekende score. 

De lijst wordt afgegaan tot het geld op is. Wetende dat er voor het 

dubbele is aangevraagd van de beschikbare subsidie en wetende dat 

er een aantal federaties verleden jaar reeds een goedkeuring kregen 

voor een tweejarig project, moeten we er rekening mee houden dat 

we voor 2022 nog naast de prijzen vallen. 

• Goed bestuur: op 15/12 maakt Sp Vl een momentopname van onze 

werking ikv Goed bestuur, dit op basis van onze site. MD bezorgde ons 

een overzicht van de to do’s om hoger te scoren. ND en JG volgen dit 

verder op. 

• Sporttakkenlijst, wat met crossfit: BV bepleit het belang van de crossfit 

clubs binnen onze werking en de duidelijke link met onze federatie. 

MD toont begrip en laat weten dat het decreet wordt herwerkt. Een 

meeting met Sofie Cools zal gepland worden om ons standpunt te 

verduidelijken. BV volgt dit op. 

 

4.2 Op 28/10 heeft BV een meeting met de Topsportcommissie met o.a. evaluatie 

van de OS. 

 



 

 

4. Evaluatie van de bestuurdersprofielen 

De leden van de RVB hebben de bestuurdersprofielen geëvalueerd en concluderen 

dat deze nog altijd voldoen aan de vereisten. 

Zelevaluatie RVB: ondanks de coronaperikelen is de RVB er in geslaagd om op 

geregelde tijdstippen te overleggen. De werking van de RVB is hierdoor niet in het 

gedrang gekomen. De RVB evalueert de werking als positief en wenst op dezelfde 

manier verder te gaan. 

 

5. Functioneringsgesprekken met het personeel 

 JM zal deze gesprekken inplannen. 

 

6. Stand van zaken gezond en ethisch sporten 

 De RVB bevestigt dat alle actoren in kennis werden gesteld van de gedragscodes. 

 De federatie-arts wordt verder aangesproken ivm de risico-analyse. 

 

7. Evaluatie van de principes en werking ikv Goed Bestuur 

De RVB bevestigt dat alle leden hun benoemingsbrief en exemplaren van de statuten, 

van het IR en het beleidsplan hebben ondertekend en ingediend bij de secretaris. 

Verdere evaluatie, zie punt Bilateraal overleg. 

 

8. Klachten 

8.1 WK Zweden -> klacht IPF : gedrag VGPF atleten 

TG geeft uitleg, klacht betreft ongeoorloofd betreden van een zaal in het 

hotel. Hotel heeft een rekening gestuurd zonder nadere uitleg. Voorlopig 

wordt hier niet op ingegaan, tot eventueel meer info volgt. 

8.2 WK Zweden -> Kristof De Koninck coachte zonder geldige badge. 

JM geeft uitleg, hij gebruikte de badge van Daan Huybrechs.  

Sonita zal hiervoor een waarschuwing krijgen en de uitleg dat dit op een 

wedstrijd tot schorsing kan leiden. 

Tevens wordt dit gemeld aan Myriam en zal de VGPF dit zelf als punt op de 

agenda van de vergadering KBGV zetten. 

       8.3 WEC -> klacht secretaris KBGV en insinuatie fraude 

Op vergadering KBGV zal om nadere uitleg gevraagd worden.  

VGPF bestuur  is voorstander om aan de internationale federatie een reply te 

sturen waar het imago van onze atleten/coaches en federatie er positief 

uitkomen. Om te zorgen dat dit antwoord onmiddellijk meegenomen kan 

worden in de bespreking op de nationale vergadering maakt TG een voorstel 

van brief met input van JM. 

 

9. Sportcommissie GEW – stand van zaken 

 BV geeft toelichting. 

• Materieel voor kids werd aangekocht 



 

 

• Eva Stassijns voldeed aan de voorwaarden (top 8 en/of Sinclairpunten)voor 

een beperkte tussenkomst in haar deelnameonkosten op het EKU23  

 

10. Sportcommissie PL – stand van zaken 

 JM en KC geven uitleg 

• Scheidsrechtersopleiding: tijdens de benefietwedstrijd zal een examen 

plaatsvinden 

• Ondersteuning atleten en coaches: de sportcomm. werkt een reglement uit 

(zie ook punt cijfers) 

• Voorstel nieuwe minima: KC bekijkt dit met Tiebe. 

 

11. Wedstrijden 

11.1 Wedstrijdkalender 2022: BV en KC doen een voorstel naar het KBGV 

     rekening houdende met de internationale wedstrijden 

11.2 Duidelijkheid omtrent helpers en verdeling inschrijvingsgeld powerlifting 

   wedstrijden 

Volgende regeling wordt bevestigd: 

• VGPF- wedstrijden 20 euro inschrijvingsgeld, waarvan 50% aan de club 

toekomt voor gebruik van de accommodatie. De VGPF betaalt de 

helpers een vrijwilligersvergoeding op de bewuste VGPF-wedstrijd, 

conform ons reglement. 

De eventuele rest van het bedrag kan via een boekhoudkundige code 

bepaald worden en kan gebruikt worden om VGPF scheidsrechters op 

nationale wedstrijden een vrijwilligersvergoeding te betalen. 

• BK’S 10 euro inschrijving, 100 % voor de club voor gebruik van de 

accommodatie. De VGPF betaalt geen vrijwilligersvergoedingen. 

• Clubinitiatieven: de club kan vrij beslissen  

       11.3 Klassement open: de RVB is unaniem akkoord dat bij wedstrijden waarbij 

   alle leeftijdscategorieën samen deelnemen, iedereen ook opgenomen wordt 

   in het klassement open. (ter verduidelijking, de eerste junior kan ook 

    de winnaar zijn van de open) 

 

12. Anti-doping beleid 

JM stelt voor om op te nemen in ons reglement dat ieder competitie-lid kan 

gecontroleerd worden buiten wedstrijd. Deze controles kunnen gebeuren na 

overleg door de sportcommissie en NADO. NADO zou een quotum voorstellen 

voor gratis controles. 

De RVB volgt JM hierbij unaniem.  

ND raadpleegt Wendy Michiels hoe we dit het best aanpakken om 

rechtsgeldig te zijn. 

 

13. Varia 



 

 

- De benefietwedstrijd tvv de Cliniclowns zal aangekondigd worden op de site en 

op de FB-pagina van de VGPF. 

- G-sport: BV meldt het belang dat SpVl hecht aan G-sport. 

De RVB gaat unaniem akkoord om de deelname van G-sporters te stimuleren 

op onze wedstrijden.  

- Agendapunten nationale vergadering 

Volgende punten zullen door de VGPF doorgestuurd worden: 

 

• Her-evaluatie nut vergunning (groene boekjes) 

Vermits er inschrijvingen zijn voor alle wedstrijden is een vergunning niet 

meer noodzakelijk om de inschrijving bij de federatie te controleren. 

Graag een open discussie over de toepassing ervan. De administratieve 

last voor de wedstrijdorganisator is groot en wat de VGPF betreft mag het 

groene boekje ook zelf ingevuld worden door de atleten die dit willen 

bijhouden  

• Bij de VGPF is het inschrijvingsgeld voor powerlifting dubbel (20 €) dan 

voor gewichtheffen.  

(Meer spotters nodig, wedstrijd duurt langer etc). Dit geld wordt gebruikt 

voor de vergoeding van de vrijwilligers. 

Bekijken of dit eventueel ook een optie is voor BK's? 

• Aantal niet Belgen op een BK. Maximum in uitnodiging PL? 

Nog geen Nationaal reglement? Enkel voor niet-residenten ? 

• Stand van zaken - Schade eis powerlifting Zweden 

Wat is standpunt van de nationale federatie in de toekomst? 

Individuele verantwoordelijkheid tov federatie verantwoordelijkheid. 

• Ter herinnering 

Uitslag BK’s georganiseerd in één wedstrijd (weekend): Open klasse = alle 

leeftijdscategorieën  

• Ter info: 

Sonita werd gecoacht door Kristof De Koninck zonder geldige coach 

accreditatie. 

De VGPF wil een ernstige verwittiging uitvaardigen naar de atleet en de 

coach door tuchtcommissie VGPF. 

• Herinnering: 

Aanvraag laatste versie van de nationale reglementen + Nederlandse 

vertaling 

• Evaluatie minima gewichtheffen en Powerlifting (technisch directeurs 

VGPF & LFPH) 

• "Blame" WEC 

Opvolging klacht WEC naar IPF  

Uitleg van de Secretaris over insinuatie fraude  



 

 

• Streven naar een vertegenwoordiging van scheidsrechters van de VGPF 

van tenminste 1 op 3 bij de samenstelling van het scheidsrechtersteam op 

BK’s. 

 

 

Einde vergadering 20.45u 

 

Verslag Nick Debo 

 

 


