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VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGAAN 10/02/2022 

18.00 U – GENT 

Aanwezige bestuurders:  Hugo De Grauwe, Bieke Vandenabeele, Tom Goegebuer, Glenn Van 

Thuyne, Gaëtan Impens 

Aanwezig op uitnodiging: Nick Debo 

Verontschuldigd: Kathleen Compagnie 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen:  

Volgende verslagen worden unaniem goedgekeurd: 

Verslag vergadering Bestuursorgaan 8/12/2021 

Verslag verkiezing voorzitter/coöptatie door het Bestuursorgaan gedat. 15/01/2022 

Verslag functioneringsgesprekken met het personeel gedat. 16/12/2021 

 

2. Voorbereiding van de Algemene Vergadering 

▪ Jaarverslag vorig werkingsjaar 

▪ Jaarrekening 2021  

Nick licht de wisselwerking met het boekhoudkantoor toe en stelt de cijfers voor adhv het analytisch 

rapport dat het boekhoudkantoor overmaakte: “Balans van de analytische rekeningen gedat. 

10/02/2022” 

De cijfers 2021 worden unaniem goedgekeurd door de aanwezige bestuurders. 

Na de goedkeuring maakt de boekhouder de jaarrekening op. De jaarrekening en het jaarverslag 

zullen, voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering , voorgelegd worden aan het Bestuursorgaan 

ter goedkeuring. 

Glenn merkt op dat er een sociale balans dient opgenomen te worden in de jaarrekening. Nick 

spreekt hiervoor verder af met de boekhouder. 

▪ De begroting 2022  

Nick licht toe dat de begroting 2022 werd opgemaakt gebaseerd op 2021 en rekening houdende met 

de raming van Sport Vlaanderen. Deze raming is evenwel nog niet definitief. Voor Topsport hebben 

wij de officiële cijfers nog niet ontvangen. De aanwezige bestuurders keuren de begroting 2022 goed.  

 

▪ Beleidsplan  

▪ Goed bestuur  

▪ Aanpassingen Intern reglement 
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Nick werkt deze punten verder uit, voorafgaandelijk aan de AV worden wijzigingen, toevoegingen en 

goed te keuren clausules voorgelegd aan het Bestuursorgaan ter goedkeuring. 

 

3. Waarderingsregels + personeel (arbeidsreglement + preventieadviseur)  

Als gesubsidieerde federatie dienen wij waarderingsregels te hanteren, dit werd ons kenbaar gemaakt 

door Sport Vlaanderen via mail. I.s.m. de boekhouder werd een document opgemaakt, hierbij voorgelegd 

aan de bestuurders. De aanwezige bestuurders keuren dit document unaniem goed. Deze 

waarderingsregels zullen opgenomen worden in onze jaarrekening. 

Bieke kreeg bericht van Mediwet dat, gezien de VGPF personeel in dienst heeft, een verplicht 

werkplaatsbezoek zal plaatsvinden en maakt hiervoor een afspraak. Mediwet raadt daarbij aan om een 

intern preventieadviseur aan te duiden. Glenn wordt hierbij aangeduid als intern preventieadviseur. 

 

4. Evaluatie Prestatieprogramma, Ontwikkelingsprogramma en BeGold 2021 en visie 2022 

De Directeur Topsport (Bieke) geeft een overzicht van de  topsportwerking van 2021 en geeft een 

toelichting van het ingediende beleidsplan Topsport voor 2021 wat besproken werd met de 

Topsportcommissie. De Directeur Topsport merkt op dat alle verslagen van de vergaderingen van de 

sportcommissie gewichtheffen binnenkort door Nick op de VGPF-website gepubliceerd zullen worden. 

 

5. Overzicht aansluitingen (clubs en leden) 2022  

De aansluitingen verlopen vlot. Op dag van vandaag zijn reeds 34 clubs aangesloten, goed voor een 775 

leden. 

 

6. Geplande opleidingen in 2022  

Opleidingen die nu reeds gepland worden zijn: 

- Opleiding voor het behalen van het ADEL-certificaat voor internationale atleten. Dit certificaat wordt 

uitgereikt na het slagen voor een leerprogramma, opgesteld door WADA,  ter preventie van 

dopinggebruik. Hiervoor zal Nick een mail uitsturen naar de clubs en naar de internationale atleten 

2021 en dit ook via de FB-pagina bekendmaken. 

- CLEA-opleiding voor clubbestuurders. CLEA is het nieuwe programma voor ledenverwerking en 

inschrijving voor wedstrijden. 

 

7. Verslagen en opvolging commissies 2021 

- Sportcommissie GEW (door Bieke) 

- Sportcommissie PL (door Kathleen) 

- Medische Commissie (door Nick) 

- Andere commissies (door Nick) 

De  verslagen van de sportcommissies zullen gepubliceerd worden op onze website. 
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De medische commissie heeft in 2021 niet vergaderd. 

Het audit-comité komt samen op 11/02/2022 om 20u. Het verslag wordt voorafgaand aan de AV 

overgemaakt aan het Bestuursorgaan. 

 

8. Reeds genomen beslissingen sportcommissie gewichtheffen 2022  

- Planning wedstrijden 

- Promo-budget 

- Andere 

De commissie werkt een transparant systeem uit ter besteding van het promobudget GEW 2022, tbv 

6.000,00 eur. Een voorstel om gewichthefmaterieel aan te bieden aan de clubs tegen een voordeeltarief 

wordt uitgewerkt. 

 

9. Reeds genomen beslissingen sportcommissie powerliften 2022  

- Planning wedstrijden 

- Aanvragen vriendschappelijke wedstrijden 

- Update nationaal team 

- Andere 

De commissie werkt een transparant systeem uit ter besteding van het promobudget  PL 2022, tbv 

6.000,00 eur. 

- Terugbetaling inschrijvingsgeld internationale wedstrijden 

Kathleen liet weten dat de terugbetaling van het inschrijvingsgeld aan internatioanle wedstrijden in 2021 
heel positief onthaald is. De sportcommissie PL zal bekijken of ze dit in 2022 al dan niet opnieuw zullen 
doen. 

 

10. Noodplan bij teveel inschrijvingen voor wedstrijden PL  

• Verplichte helpers interclub PL . Er zal toegekeken worden of de clubs in de toekomst de verplichte 
helpers afvaardigen. Zoniet zullen ze een boete moeten betalen (zie IR). 

• In de toekomst beter steeds 2 dagen voorzien voor een interclub en BK EQ, gezien de grote opkomst. 
De finale kan wel op één dag plaatsvinden. 

11. Scheidsrechters plan van aanpak 2022 Gewichtheffen en Powerliften  

- Voorstel extra voorwaarden om kwaliteit scheidsrechters PL te waarborgen 

De aanwezige bestuurders oordelen dat extra voorwaarden ertoe kunnen leiden dat er een tekort 

aan scheidsrechters. De huidige voorwaarden behouden en voorrang geven aan scheidsrechters die 

aan strengere voorwaarden voldoen kan een oplossing zijn. De sportcommissie werkt dit verder uit. 

- Voorstel voor een “crisis-premie” te betalen in 2022 aan internationale scheidsrechters die 

scheidsrechter-examens afnemen in het powerliften 
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Dit budget wordt vastgelegd op 100 eur bij afname van één examen en 180 eur bij afname van twee 

examens. 

 

- Extra inspanningen nieuwe scheidsrechters gewichtheffen  

Op elke wedstrijd powerliften met voldoende deelnemers zou de VGPF graag minimaal 1 

scheidsrechterexamen afnemen in 2022 

 

- Bonus scheidsrechters en overige vrijwilligers 
Kathleen stelde voor om een extra bonus te geven aan scheidsrechters en vrijwilligers, die komen 
helpen op wedstrijden. Het bestuur oordeelt dat dit mogelijk is met het promobudget 
powerliften/gewichtheffen. De sportcommissies kunnen dit busget daarvoor gebruiken als ze dit een 
goed idee vinden. 

 

12. Aanvraag Gaetan Impens om opgenomen te worden in de Sportcommissie Powerlifting  

De aanwezige bestuurders gaan unaniem akkoord om Gaëtan op te nemen in de sportcommissie PL. 

 

13. Voorstel ivm aankoop tablet (of iets dergelijks) om laders bij te staan  

Het akkoord voor de aankoop van een scherm en de benodigde attributen (kabel, splitter) wordt 

verleend. Dit kan zowel gebruikt worden voor wedstrijden powerliften en gewichtheffen. Nick zal dit 

aankopen (algemeen buget matariaal) 

 

14. Club uit Duitstalig België – ontvangen info Sp. Vl  

Sport Vlaanderen heeft geen bezwaar. De volgende wijziging zal aangebracht worden aan het IR: 

“Clubs die geen zetel hebben in het Nederlandstalig taalgebied (Franstalig of Duitstalig gebied), 
kunnen enkel aansluiten wanneer er in hun taalgebied geen bij de KBGV aangesloten liga-
federatie is.” 

 

15. Voorstel KC om Nick eens te laten kennismaken ter plaatse aan een EK/WK gewichtheffen of 

Powerliften indien in de buurt georganiseerd  

De aanwezige bestuurders oordelen dat dit geen prioriteit is. 

 

16. Subsidies beleidsfocussen – Plan van aanpak  

Voor 2022 diende de VGPF dossiers in voor de focus “Jeugdsport” en de focus “Laagdrempelig 

Sportaanbod”. Op 7/02/2022 kregen we het convenant toegestuurd waarin Sport Vlaanderen 

bevestigt dat onze dossiers aanvaard zijn, weliswaar met beperkende voorwaarden. 

 

Voor Jeugdsport werd de subsidie herleid tot een maximum van 3.843,09 eur. 

Nick zal het project en reglement herwerken rekening houdende met dit toegewezen bedrag. 
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Voor LDSA, het project dat de naam PowerX kreeg en werd voorgesteld als drieluik. Werd enkel het 

eerste luik aanvaard en omschreven als het ontwikkelen van de PowerX- gedachte naar de eigen 

clubs. De toegekende subsidie bedraagt 19.850,00 eur. 

De bestedingsmogelijkheden worden welomschreven vastgelegd in het convenant: 

Personeelskost  1/5 VTE: 16.750,00 eur 

Drukwerk: 500,00 eur 

Promo-materiaal: 2.000,00 eur 

Bijscholingen: 600.00 eur 

 

De aanwezige bestuurders beslissen unaniem om de tewerkstelling van Nick voor 2022 uit te breiden 

naar van 4/5 naar 5/5, waarbij 1/5 vervalt op het einde van het jaar, gezien de goedkeuring slechts 

geldt voor 2022. 

Nick werkt dit project verder uit rekening houdende met de beslissing van Sport Vlaanderen. 

 

 

17. Online inschrijvingssysteem – stand van zaken  

Het systeem , CLEA, bevatte nog een aantal fouten, waardoor het niet opportuun was om er meteen 

mee van start te gaan in 2022. Momenteel worden het systeem verder uitgetest, zodat we een 

systeem kunnen lanceren vrij van kinderziektes. Jord voert momenteel de clubs en leden in het 

systeem en dit in wisselwerking met de ontwikkelaar. 

 

18. Publiek in de Primer op interclub 1: Wettelijk is 50man publiek toegestaan bij indoor-evenementen, 

Jasper zelf zou dit uiteraard graag proberen organiseren. Enkele bedenkingen hierbij: Met nog eens 

50 man bovenop de atleten, coaches en vrijwilligers zal het op vlak van CO2 waardes sowieso nodig 

zijn om de poort open te zetten. Eind februari is de kans groot dat het koud gaat zijn en bijvoorbeeld 

de refs die telkens minstens 1u stilzitten allesbehalve comfortabel zitten. Nog belangrijker misschien 

is dat de atleten van de ochtendgroep dan moeilijk opgewarmd gaan kunnen blijven.  

Anderzijds is helemaal geen publiek ook maar triest. Tussenoplossing zou kunnen zijn dat elke atleet 

1 iemand extra mag meenemen (coach of supporter).  

De sportcommissie PL volgt dit verder op. 

19. Met de grote stijging aan deelnemers de laatste jaren en het BK dat dit jaar al tot middernacht 

duurde, zou het volgens mij best zijn al op tijd na te denken over het herzien van de minima. Meer 

deelnemers betekent alsmaar meer atleten, die relatief vlot deze minima halen. Andere 

mogelijkheid is dat iedereen die de minima haalt zich kan inschrijven zoals anders, maar enkel de 

beste 14 gekwalificeerden mogen meedoen per klasse (vooral de -83 en -93 klasse). Dit moet dan 

wel nationaal goedgekeurd worden.  

De sportcommissie PL volgt dit verder op. 

Einde vergadering 21u30 

Verslag: Nick Debo 
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