
Algemene Vergadering 28 maart 2021



Agenda

Openen vergadering

1. Mededeling v/d aanwezigen en volmachten ; welkomstwoord

Afsluiting 2020

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 17/10/2020

3. Goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2020

4. Verlenen van kwijting aan het Bestuursorgaan

Beleid 2021 en verder

5. Toelichting “Goed Bestuur” – Ethisch Verantwoord Sporten en Integriteitsbeleid

6. Auditcomité

7. Goedkeuring jaarplan en jaarbegroting 2021

8. Goedkeuring meerjarenplan en meerjarenbegroting 

Algemene informatie voor de clubs

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

10. Sportieve informatie

11. Wedstrijdorganisatie en sportieve kalender

12. Herhaling: anti-doping info & reglementering

13. Varia



1. Welkom (Voorzitter)
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Afsluiting 2020

1. Opname van de aanwezigen

1. Jean-Marc De Ro (HNS)
2. Tom Goegebuer en Tom Van Thienen (KOG)
3. Bieke Vandenabeele (Newtom)
4. Jozef Lazou en Glenn Van Thuyne (KS Waregem)
5. Jochen Strubbe (Powermove)
6. Cedrick Hayen (Uplifting – nog niet stemgerechtigd)
7. Rob Laethem (SquadSquatCity)



Afsluiting 2020

We verwelkomen de nieuwe clubs:

- Crossfit Darkrow (nieuw “werkend lid”)

- Crossfit 3900box (nieuw “werkend lid”)

- Uplifting x Hype

- Helix Krachtsport Gent

- Squadsquatcity!



Afsluiting 2020

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17/10/2020

3. Goedkeuring jaarrekening en werkingsverslag 2020

3.1 Financieel verslag

3.2 Werkingsverslag



Afsluiting 2020

3.1 Financieel verslag 



Afsluiting 2020

3.1 Financieel verslag 



Afsluiting 2020

3.1 Financieel verslag 



Afsluiting 2020

3.2 Werkingsverslag 

Het volledige verslag krijgt u als bijlage.

Samengevat

• De inzet en motivatie hebben geloond en hebben ervoor gezorgd dat de doelstellingen 
werden behaald.

• Het toont dat de VGPF klaar is om vanaf 2021 als gesubsidieerde federatie om naar 
een hogere versnelling te schakelen. Dit kan de promotie en beleving van het 
gewichtheffen en het powerliften, waarvoor VGPF staat, alleen maar ten goede 
komen.



Afsluiting 2020

3.2 Verlenen van kwijting aan het Bestuursorgaan
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2021 en verder…



2021 en verder…

Voortaan is VGPF een gesubsideerde federatie! 

Gevolgen:

- Sport Vlaanderen subsideert 

- Sport vlaanderen legt spelregels op



2021 en verder…

Spelregels, normering, richtlijnen,…

A. Het decreet mbt ethisch verantwoord sporten volgen

B. Scoren op gebied van de code “Goed Bestuur”

C. Normering van begroting, de te voeren boekhouding, …

D. Personeel 

E. Geijkte rapportering

F. …



2021 en verder…
A. Het decreet mbt ethisch verantwoord sporten volgen

Ethisch verantwoord sporten en een integriteitsbeleid voeren.

→ Zie het jaarverslag 2020 over de ondernomen stappen



2021 en verder…
B. Scoren op gebied van de code “Goed Bestuur”

De code Goed Bestuur is als infobundel (41 p.) terug te vinden op de site van Sport 
Vlaanderen

Sport Vlaanderen ziet 4 dimensies:
1. Transparantie

2. Democratie

3. Interne Verantwoording en controle

4. Sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid

→ op 1,2 en 3 krijgt de federatie een score adhv een reeks van harde indicatoren
(scoretabel zie bijlage)

→ Daarbij maakt de federatie ook werk van een reeks van zachte indicatoren (zie bijlage)



2021 en verder…
B. Scoren op gebied van de code “Goed Bestuur”
B.1 Transparantie

Beleidsplan, verslagen, statuten, intern reglement, enz. worden gepubliceerd op de site 
van VGPF

Transparantie ivm de uitbetaling van vergoedingen of voordelen in natura aan de 
bestuurders voor de uitoefening van hun functie als bestuurder     

• De bestuurders van VGPF ontvangen voor de beoefening van hun functie als bestuurder

noch vergoeding, noch voordeel in natura

Melding van belangenconflicten
• In 2020 waren er geen belangenconflicten



2021 en verder…
B. Scoren op gebied van de code “Goed Bestuur”
B.2 Democratie

De bestuurders voldoen aan de vooropgestelde profielen, de aanstellingsprocedure en 
de duur van de mandaten zijn bepaald.



2021 en verder…
B. Scoren op gebied van de code “Goed Bestuur”
B.3 Interne verantwoording en controle

• Het is de algemene vergadering die finaal de goedkeuring verleent.

• Afbakening van de taken, zelfevaluatie.

• Auditcomité 



2021 en verder…

6. Auditcomité

• Wat?

• Een onafhankelijk financieel comité, dat toezicht houdt op het financieel 
beleid.

• Voorstel van samenstelling:
• Bieke Vandenabeele: secretaris
• Anne Daineffe: rekeningnazichter
• Nieke Ortibus: rekeningnazichter

Goedkeuring Algemene Vergadering 



2021 en verder…

→Wijzigingen aan Intern Reglement. 

Deze waren noodzakelijk om ons in orde te stellen met de punten Goed 
Bestuur en Ethisch verantwoord sporten. 

Het Intern Reglement is na te lezen op onze site.



2021 en verder…

→ Opname van het Auditcomité in het Intern Reglement als punt 7.8

7.8 De VGPF heeft een financieel of Auditcomité

• De organisatie heeft een onafhankelijk auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. 
Onafhankelijk houdt in dat de meerderheid van het comité is samengesteld uit leden die niet zetelen in het 
bestuursorgaan.

• Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de VGPF

• Het comité controleert of de inzet van middelen plaats heeft gevonden zoals gebudgetteerd.

• Het bestuursorgaan voorziet het comité van alle gevraagde informatie en ondersteuning.

• Het bestuursorgaan is verplicht het comité inzage te geven in alle benodigde stukken.

• De leden van het comité beschikken over relevante deskundigheid.

• Het comité vergadert minstens éénmaal per jaar.

• Het comité brengt verslag uit aan de algemene vergadering



2021 en verder…

7. Goedkeuring jaarplan en jaarbegroting 2021

Voorgesteld volgens het door Sport Vlaanderen opgelegde stramien met weergave van:
• Strategische doelstellingen

• Operationele doelstellingen

• Acties

• Algemene werking

Het volledige document krijgt u als bijlage.

Goedkeuring Algemene Vergadering 



2021 en verder…

8. Goedkeuring meerjarenplan en meerjarenbegroting 

Zelfde voorstelling.

Goedkeuring Algemene Vergadering 
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Algemene informatie voor de clubs

→ Overzicht VGPF-commissies: wie is wie

Bestuursorgaan:

• Jean Marc De Ro (voorzitter)

• Bieke Vandenabeele (secretaris)

• Glenn Van Thuyne (ondervoorzitter WL)

• Hugo Degrauwe (ondervoorzitter PL)

• Tom Goegebuer (Sporttechnisch coördinator WL)

• Kathleen Compagnie (Sporttechnisch coördinator PL)



Algemene informatie voor de clubs

→ Overzicht VGPF-commissies: wie is wie

Ethische commissie:
• Yasmine Bader (Aanspreekpunt Integriteit)
• Isabelle Rogiers (arts)
• Wendy Michiels (juriste)

Tuchtcommissie:
• Wendy Michiels (juriste)
• David Ledegen (extern)
• Jella Troch (juriste)



Algemene informatie voor de clubs

→ Overzicht VGPF-commissies: wie is wie

Sportcommissie Gewichtheffen:
• Tom Goegebuer (Technisch coördinator gewichtheffen)
• Bieke Vandenabeele
• Glenn Van Thuyne
• Tom Van Thienen

Sportcommissie Powerlifting
• Kathleen Compagnie (Technisch coördinator powerliften)
• Jean-Marc De Ro
• Emmerik Vanhee
• Thiebe Sleeuwaert



Algemene informatie voor de clubs

→ Overzicht VGPF-commissies: wie is wie
Topsportcommissie Gewichtheffen: 

• Bieke Vandenabeele (Directeur Topsport) → ½ VTE
• Tom Goegebuer (Coach prestatie programma TS) → ½ VTE
• Bert Six (manager PP Topsport Vlaanderen)
• Vertegenwoordiger BOIC
• Externe experten
• Evt. extra vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen

Personeel Basiswerking:
• Jord Gabriël→ ½ VTE
• Nick Debo→ ½ VTE



Algemene informatie voor de clubs

Lidmaatschap → Tot 31/1/2022



Sportieve informatie voor de clubs

Doktersattest is niet meer noodzakelijk. Elk club moet zijn competitieleden een 
document laten invullen. Clubs houden dit document bij.

Veranderingen voor wedstrijddeelnames PL:

- Inschrijvingsgeld

- Afvaardigen van helpers en spotters

Covid-maatregel:

- Minima geldig vanaf 1 september 2019

- Internationale deelnames (EK/WK): minimaal 1 deelname in België sinds 
1/1/2020 (of minimaal 1 bewijs van dopingcontrole in de laatste 9m voor 
wedstrijd



Wedstrijdinformatie en sportieve kalender

Geen wedstrijden toegelaten in april

GEWICHTHEFFEN

- (Indien mogelijk: wedstrijd half mei) → waarschijnlijk online

- OV: VGPF wedstrijd op 5 juli

POWERLIFTEN

- Indien mogelijk: wedstrijd op 29/05

- VK op 7 aug (en 8 aug)



Herhaling anti-doping info

Intentie om deel te nemen aan EK/WK op senioren niveau in 2021? →
Whereabouts invullen is verplicht → secretariaat@vgpf.be

mailto:secretariaat@vgpf.be


Varia

Er werden geen extra agenda punten doorgestuurd 


