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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR ; 20 MEI 2022 TE GENT 

aanwezige leden RVB: Hugo De Grauwe, Bieke Vandenabeele, Tom Goegebuer, Kathleen 

Compagnie, Gaetan Impens, Glenn Van Thuyne (online). 

Op uitnodiging: Nick Debo 

Verontschuldigd: / 

 

1. Goedkeuring verslag  RVB 10 feb 

Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Nieuw bestuurslid 

Nieuw bestuurslid Gaetan Impens werd volgens de vastgelegde procedure in het 

bestuursorgaan ingeleid. De statuten, IR en het beleidsplan werden overgemaakt, hij kreeg 

een benoemingsbrief met zijn functieprofiel tijdens zijn gesprek met de voorzitter.  

3. Overzicht beslissingen KBGV bestuursvergadering  

BV licht volgende punten toe: 

- Hanteren van een vast basisschema voor de nationale wedstrijden vanaf 2023.  

Voor GEW werd dit al vastgelegd. De Sportcommissie PL heeft reeds een voorstel 

uitgewerkt. De TC PL zal dit voorstel via e-mail bezorgen aan het VGPF secretariaat voor 

eind mei zodat het secretariaat dit kan voorleggen aan het bestuur van de KBGV. 

- Aanpassingen minima PL: zie punt 10 

- Het BOIC kent het KBGV een budget “statutaire verplichtingen” toe, de begroting van dit 

budget die werd opgemaakt tijdens de voorbije nationale vergadering, werd 

ondertussen meegedeeld aan de Technisch coördinators. 

- Het BK jeugd gew 2022 vindt plaats op 2 oktober in Aalst 

Het BK open gew 2022 vindt plaats op  12 nov bij CF Endgame 

- De update van de nationale reglementen en een herwerking van de structuur werd 

opgemaakt in het Frans en zal door KBGV naar het Nederlands worden vertaald wanneer 

er geen opmerking meer zijn. TG en ND lezen de Franse versie nog eens na. 

- Voor het Benelux tornooi PL is nog geen reglement beschikbaar en er zijn dus nog 

Belgische selectiecriteria opgemaakt. 

- Mbt het aantal toegelatencoaches op wedstrijden van nationaal niveau zal de 

sportcommissie GEW en de sportcommisise PL een voorstel doen aan het nationaal 

secretariaat voor eind mei. 

- De officiële deadline voor de preliminaries van het WEC is 09/07. KBGV sluit de selectie 

af na het BK clubs op 25/06. 
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- Een nieuwe vragenreeks voor het scheidsrechtersexamen wordt  opgesteld door Jeroen 

Van Heesvelde. 

- De nationale outfits (trainingsvesten) mogen besteld worden. ND stemt verder af met 

Myriam. 

- Myriam Busselot is als alg secretaris verantwoordelijke voor de  inschrijvingen 

internationale wedstrijden.  TG (VGPF) kan back-up doen voor de internationale 

wedstrijden gewichtheffen.  

MB heeft meegedeeld dat elke inschrijving PL via Goodlift te controleren is maar Jan 

Dominique LFPH zou toegang moeten verkrijgen voor back-up om inschrijvingen te 

kunnen doen. TG zal nog eens navragen of dit in orde is. 

 

4. Overzicht Financiële toestand VGPF  

ND licht toe: tot op heden verloopt alles in de lijn van de budgettering 2022. 

De voorlopige cijfers, opgesteld door onze boekhouder, worden bij dit verslag gevoegd. 

 

5. Overzicht “spaarpotjes” PL en GW  

ND licht toe: bij de verwerking van de cijfers 2021 en de opmaak van de begroting 2022 

werden de inkomsten en uitgaven mbt ledenbijdragen en wedstrijdorganisatie zonder 

onderscheid tussen GEW en PL onder de respectievelijke posten geboekt. 

De vraag wordt nu gesteld om bijkomend een onderverdeling op te maken tussen GEW en 

PL, zodat we zicht krijgen op kosten/opbrengsten gemaakt door elke sporttak afzonderlijk. 

Dit is enerzijds noodzakelijk om te kunnen nagaan over welke budgetten elke sporttak 

beschikt (“spaarpotjes”). Anderzijds kunnen deze gegevens ook interessant zijn om 

financiële analyses (sportspecifieke inkomsten en uitgaven ) en beleidskeuzes te kunnen 

maken en uitleggen. 

Dit vraagt voor 2022 de creatie van enkele nieuwe analytische codes om het onderscheid 

duidelijk te maken. ND werkt dit verder uit, met de bedoeling om zowel voor 2021 

(retroactief) als voor 2022 een overzicht te krijgen. ND zal in juni een uitgewerkt overzicht 

van de spaarpotjes bezorgen aan het bestuur. Dit zal eveneens op de website van de VGPG 

gepubliceerd worden. 

 

6. Stand van zaken beleidsfocussen Power X  en Jeugdsport  

Het ontwerp van logo PowerX, gepresenteerd door ND wordt unaniem goedgekeurd. 

ND licht de visie toe omtrent PowerX adhv het voorstel “PowerX in de praktijk” (in bijlage).  

De idee om een wisselwerking met de clubs te creëren waarbij clubinitiatieven gesteund 

worden, wordt unaniem goedgekeurd. 

ND werkt de wisselwerking verder uit, met de bedoeling om voor 15 juli de clubs te kunnen 

inlichten. 

Jeugdsport volgt gedurende de zomermaanden.  
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7. Beleidsfocussen 2023 

ND licht toe: met ingang van het nieuwe decreet zal een nieuwe beleidsfocus gelanceerd 

worden: “kansengroepen”. Hiervoor organiseert Sport Vlaanderen een infomoment op 1 

juni. ND zal hieraan deelnemen en volgt dit verder op. 

 

8. Verslag meeting inclusie en gender Equality in de sport  

BV nam deel aan een meeting over dit thema, georganiseerd door Sport Vlaanderen. 

Het blijkt een thema dat leeft en inclusie voor breedtesport lijkt zeer belangrijk. Anderzijds 

erkent men dat totale inclusie voor topsport tot problemen kan leiden. Wijzigingen in de 

manier waarop sport en topsport worden georganiseerd, zullen waarschijnlijk noodzakelijk 

zijn in de toekomst.  BV zal een juriste raadplegen aangaande de manier waarop wij daar het 

best mee kunnen omgaan. 

 

9. Selectie WG Jeroen Van Heesvelde 

De selectie van Jeroen is voor de World Games werd bevestigd door het BOIC.  

Het BOIC vraagt 3000 euro (1000 euro voor Jeroen + 2000 euro voor de 2 coaches) als 

bijdrage (voor de deelname, transport, logistieke en organisatorische ondersteuning en 

(para)medische ondersteuning ter plaatse). De meerkost wordt betaald door het BOIC. 

Enkel als Jeroen een medaille haalt op de WG zal het BOIC geen bijdrage vragen.  

 

De secretaris deed navraag bij Sport Vlaanderen voor een mogelijkheid van tussenkomst in 

voorbereiding en deelname voor de WG, maar ze lieten weten dat ze niet kunnen 

tussenkomen in de kosten (of voorbereiding) van Jeroen. 

 

De Sportcommissie PL heeft beslist dat ze 1500 euro voorzien (via promobudget PL) voor de 

deelname van Jeroen (en coaches) aan de WG. De VGPF heeft beslist dat ze de overige 1500 

euro voor hun rekening zullen nemen van het algemeen budget. 

Op die manier voorziet de VGPF dat alle deelnamekosten voor de WG betaald zijn. 

Indien de sportcomissie PL het opportuun vindt, kan er nog extra ondersteuning gegeven 

worden aan Jeroen via het promobudget PL. 

 

10. Sportcommissie GEW  

- De Technisch Directeur Topsport geeft een overzicht en toelichting van de toegekende 

subsidies topsport: Prestatie Programma, Ontwikkelings Programma en Talent Detectie 

- Overzicht geplande internationale wedstrijden en stages: BV licht toe 

 mei EK ;  juli Eur Uni-cup ; dec WK 
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- Aankoop sportmateriaal: volgend zaken worden aangekocht  met  het promobudget gew: 

Scheidsrechterssysteem van KSW voor 250 eur 

“Worstel”pakjes voor de jeugd 

Olympische stangen 

11. Sportcommissie PL  

- Voorstel voor KBGV voor nieuwe minima PL 

GI maakte een voorstel op, dat niet 100% gekoppeld is aan een vaste puntenscore, omdat 

de densiteit in de middelste gewichtsklasses hoger is. De vaste puntenscores werden 

daarom in blokken (lichtere/midden/zwaardere klasses) aangepast. De commissie bekijkt 

het verder en stemt  af met de commissie van LFPH voor eind mei 

- Voorstel voor KBGV voor nieuwe kalender structuur nationale wedstrijden (vanaf 2023) 

- Vraag JM De Ro (lid sportcommissie PL) financiële ondersteuning voor Technisch 

Coördinator PL: 

TG merkt op dat een financiële vergoeding/verlonings aanvraag voor prestaties mogelijk 

moet zijn maar dat het moet passen in de budgettering van basiswerking, er rekening mee 

houdend dat er mogelijks ook equivalente vragen kunnen komen voor gelijkaardige 

ondersteuning (bv voor de organisatie gewichthefwedstrijden of andere vrijwilligerswerk).  

De financiële ondersteuning voor KC voor het voorbereidingswerk van de wedstrijden, zoals 

afgesproken voor 2021, blijft behouden voor 2022. 

KC wijst op het vele werk dat dit vraagt. Om de werkdruk bij KC te verlichten, bieden HDG 

en GI zich aan om haar daarbij bij te staan.  

Een meeting met ND, Jord Gabriel wordt ingepland om de taakverdeling praktisch aan te 

pakken. 

- verdeling promobudget PL : het voorstel wordt verder uitgewerkt door de commissie. 

 

12. Aanvraag van voorzitter Hugo Degrauwe om opgenomen te worden in de sportcommissie PL  

De leden van de RVB aanvaarden de toetreding van HDG tot de comm. PL 

 

13. Voorstel opmaken voor de KBGV: systeem aantal toegelaten coaches op wedstrijden  

De commissies gew en PL maken een voorstel op. 

 

14. Voorstel vrijwilligerssysteem voor wedstrijden PL  

KC legt uit dat SBD de bereidheid toonde om een team van vrijwilligers op te leiden als 

spotters. De teamleden zouden een uitrusting van SBD ontvangen. Dit als doel om bij elke 

wedstrijd voldoende spotters te kunnen inzetten met kennis van zaken. 

De RVB is akkoord dat KC dit verder uitwerkt met Stef van SBD. 

 

15. Voorstel gelijke ondersteuning bij organisatie van wedstrijden  

ND licht toe: de VGPF engageerde zich om op de officiële wedstrijden wedstrijdmaterieel ter 

beschikking te stellen. Naast het nodige om het wedstrijdsecretariaat te organiseren, omvat 
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dit ondertussen: BP/Squat rack, wedstrijdbar met plates (ong. 400kg), plateau van 3op3, DL-

lifter. Dit waarborgt een wedstrijd met materieel van topkwaliteit maar vraagt extra kosten 

en werk (huur grote bestelwagen met lift). Deze kosten werden ingecalculeerd in de 

begroting.  

Echter, op termijn kan dergelijke manier van doen de clubs ontmoedigen om zelf te 

investeren in materieel. Een systeem waarbij clubs beloond worden die zelf over kwalitatief 

materieel beschikken, zou de voorkeur moeten genieten. 

Dit kan met een systeem waarbij de tegemoetkoming naar de club (nu 50% van het 

inschrijvingsgeld) a rato is van het aan te leveren materieel. 

De RVB beaamt deze stelling en vraagt ND om een voorstel uit te werken, dat in 2023 kan 

ingevoerd worden. Daarbij kan het ledenaantal ook een parameter zijn. 

 

16. Stand van zaken CLEA  

JG heeft samen met de ontwikkelaar het systeem verder verfijnd naar onze wensen. 

Ondertussen testen een aantal clubs het systeem uit. 

Na deze testfase kan het systeem gelanceerd worden. JG volgt dit verder op. 

 

17. Aanpassing opleidingsstramien VTS – invoegen Trainer C  

BV legt uit dat de Vlaamse Trainersschool vanaf 2023 het onderscheid tussen 

“participatiesport” (recreanten) en competitiesport duidelijker wil uittekenen in de 

opleidingen. Initiator en Instructeur mikken daarin op de recreant, Trainer A en B duidelijk 

op competitiesport. In dit opzicht wordt een nieuwe opleiding voorgesteld nml Trainer C. 

De VGPF dient tegen 1/06 hun nieuwe opleidingsstramienen door te geven. 

BV en ND werken dit uit zodat wij meteen mee kunnen stappen in het nieuwe systeem. 

 

18. Organisatie van volgende VGPF-wedstrijden.  

Gewichtheffen: 

 

- Juni: BK clubs  

- Juli: BK masters (+ laatste kans jeugd) 2/7 → Jord 

- Aug: VK jeugd?? ov 

- Okt: VK + BK jeugd 2/10 → Jord 

- Nov: BK 12/11 → Nick  

Powerliften: 

- Juni: BK clubs -> Nick 

- Aug : VK -> 20 Jord; 21 Nick 

- Sept BK Jun Mas -> Nick 

 

19. Overzicht komende vergaderingen (door Bieke) 
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- AV Vlaamse Sportfederatie 23/5 (Hugo) 

- Topsportcommissie gewichtheffen 10/6 

- Nat. Vergadering 5/11 

- Sportcommissies GEW + PL 

 

 

20. Varia: 

- Meerwaarde aanmaken van een VGPF Youtube kanaal?  

De RVB stemt in om YT-kanaal aan te maken, dit om onze live-streams verder te 

optimaliseren. 

- Aansluitingskost coaches in Clea 15 euro? Vraag Elise Rummens ivm buitenlandse coaches 

 

TG legt uit dat het inwendig reglement bepaalt dat elke deelnemer aan competities (atleet, 

scheidsrechter, coach,..) een competitievergunning nodig heeft. 

Het probleem voor coaches stelt zich, dat sommige buitenlandse coaches al een 

competitievergunning hebben in het buitenland waardoor het niet altijd evident is om een 

competitievergunning te nemen in een ander land.  

 

De RVB geeft aan dat een aansluiting als recreant voor coaches, laders/spotters te 

overwegen is. TG zal het inwendig reglement nog eens nalezen om te kijken of zulke 

aanpassingen mogelijk zijn en dit voorleggen bij een volgende bestuursvergadering. 

 

- Overzicht verlof Nick en Jord voor de komende maanden  

Nick  Jord 

25-30 mei  18-24juli 

1-10 juli  22-
28aug 

6-14 augustus  12-18 
sep 

23-31 dec  23-30 
dec 

 

Einde vergadering 22u00 

Verslag: Nick Debo en Bieke Vandenabeele 
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