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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 

15/01/2022 – online – 20u 

Vergadering met als enige agendapunt: 

- Samenstelling Raad van Bestuur en functie van voorzitter na het ontslag van 

Jean Marc De Ro 

 
Aanwezige bestuursleden:  

Tom Goegebuer, Hugo Degrauwe, Kathleen Compagnie, Bieke Vandenabeele, Glenn Van 

Thuyne 

Verwijzend naar het verslag van de Raad van Bestuur van 8/12/2021, punt 4, heeft de secretaris de procedure 

onderzocht om tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter over te gaan en eventueel de Raad van Bestuur te 

vervolledigen. 

Het volgende werd daarbij vastgesteld: 

 

Na het ontslag van Jean-Marc, hebben we een bestuurder minder in het bestuursorgaan en is er ook geen 

voorzitter meer in het bestuursorgaan.  

 

Nick heeft de statuten en het inwendig reglement er nog eens op nagelezen om na te gaan wat de 

procedures zijn wanneer een bestuurdersmandaat open valt. 

 

Vermits we niet beneden het minimum aantal bestuurders zitten, zijn we theoretisch niet verplicht om te 

voorzien in vervanging van de bestuurder, maar een voorzitter binnen het bestuur is wel verplicht. Om zo 

dicht mogelijk bij de gewone werking te blijven, kunnen we best wel een nieuwe bestuurder voorzien. 

Wanneer een bestuurdersmandaat tussentijds vrij komt in de 4 jarige periode tussen de verkiezingen, kan 

het bestuur beslissen om de bestuurder te vervangen via coöptatie. Dit moet dan wel nog goedgekeurd 

worden door de algemene vergadering. 

 

De te bewandelen piste is dus om een bestuurder te coöpteren en om in het bestuur een nieuwe voorzitter 

aan te stellen. 

 

Statuten Artikel 28.4:  

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende 

bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet 

het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde 

bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij 

gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene 
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vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het 

bestuursorgaan tot op dat ogenblik. 

 

Artikel 28.5: Het bestuursorgaan kiest in zijn schoot minimaal een voorzitter, ondervoorzitter..  

 

IR art 4.1    SAMENSTELLING Bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is samengesteld uit min. 3 en max. 10 personen.  

Bij overlijden of ontslag van één of meer bestuurders, kunnen de overige bestuurders overgaan tot coöptatie. 

-      Een plaatsvervangend lid, die tussentijds werd verkozen om een mandaat in te vullen en te voleindigen, 

treedt uit na het verstrijken van dit mandaat en is automatisch herkiesbaar. 

-      Het mandaat van een bestuurder die, tussentijds werd gecoöpteerd in vervanging van een andere 

beheerder, zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de eerstvolgende A.V. om dit mandaat te voleindigen.  

 

 

Als het bestuur hiermee akkoord gaat dan zou de procedure conform de statuten als volgt zijn 

 

1) Na het ontslag van JM, is zijn bestuurdersmandaat opengevallen en het huidig bestuur beslist om een 

bestuurder te coöpteren (zonder functie specificatie). 

Gaetan Impens, universitair, scheidsrechter en competitieatleet powerlifting is geïnteresseerd  om 

bestuurder te worden en als het bestuur hiermee akkoord gaat, kan hij het vrijgekomen 

bestuurdersmandaat opnemen. 

 

2) Vermits het bestuursorgaan een voorzitter (en ondervoorzitter) moet hebben, kiest het bestuur in zijn 

schoot de verplichte voorzitter 

- Hugo Degrauwe heeft laten weten dat hij kandidaat is om de voorzittersfunctie op te nemen en als het 

bestuursorgaan hiermee akkoord gaat, komt zijn positie als ondervoorzitter powerlifting vrij 

- De nieuwe bestuurder kan vervolgens gekozen worden als ondervoorzitter powerlifting 

 

3) De coöptatie van de nieuwe bestuurder wordt dan voorgelegd aan de algemene vergadering. 

(Bij niet aanvaarding kunnen we een nieuwe bestuurderscoöptatie overwegen) 

 

Er is in de statuten geen precieze termijn voorzien om hier aan te voldoen, maar voor een vlotte werking is 

het wel noodzakelijk dat er een snel een publicatie volgt met de naam van de nieuwe voorzitter. Het voorstel 

is dan ook om dit nu op te starten en de coöptatie voor te leggen op de eerstkomende algemene 

vergadering. 

 

De secretaris stelt voor om de nodige stappen ondernemen om stap 1/2/3 te officialiseren. 
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Daarbij worden volgende vragen voorgelegd aan de aanwezige bestuurders: 

—> Ga je akkoord met de coöptatie van Gaetan Impens als bestuurder van de VGPF? 

—> Ga je akkoord dat bestuurder Hugo Degrauwe de nieuwe voorzitter van de VGPF wordt? 

De bestuursleden maken hun antwoord over via e-mail. 

Met als resultaat dat op beide vragen unaniem met JA wordt geantwoord en vanaf heden Hugo Degrauwe als 

voorzitter van de VGPF zal fungeren. 

 Gaëtan Impens wordt hierbij, vanaf heden, gecoöpteerd als lid van de Raad van Bestuur van de VGPF, waar 

hij de functie van ondervoorzitter Powerlifting zal waarnemen. 

 

Verslag: Bieke Vandenabeele 
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