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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 4 okt 2022 online 

aanwezige leden RVB (online): Hugo De Grauwe (GD), Bieke Vandenabeele (BV), Tom 

Goegebuer (TG), Kathleen Compagnie (KC), Gaetan Impens (GI), Glenn Van Thuyne (GV). 

Verontschuldigd: / 

Aanvang: 19u15 

 

1. Goedkeuring verslag  RVB 20 mei 

Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Personeeel 

BV overloopt de volgende personeelszaken: 

- Nieuwe werknemer  

- Vaderschaprust → GV doet de opvolging van alle administratieve zaken 

- Arbeidsreglement → GV werkt dit verder uit 

- Opmaak contracten 2023 → GV en BV volgen dit op 

 

3. Overzicht Power X  

Een overzicht van de verschillende projecten werd door Jord via E-mail doorgestuurd naar 

het bestuur. 

Het bestuur aanvaardt alle ingediende projecten maar vraagt een herrekening van de 

verdeling van de budgetten → BV volgt dit op met Jord. En Jord brengt de betreffende clubs 

op de hoogte (in nov 2022) van het ontvangen bedrag 

 

4. Ingediende beleidsfocussen 

Een overzicht van de verschillende beleidsfocussen die zullen aangevraagd worden bij 

SportVlaanderen voor 2023 werd door Brand doorgestuurd naar het bestuur. Er zijn 

hierover geen opemerkingen ontvangen door bestuurders en de aanvragen werden 

ingediend door Brand voor de d-line van 1 november 2022.  

 

  

5. Bespreking overzicht financiële balans PL en WL 

BV stuurde voor de vergadering een overzicht van de financiële jaarbalans en de 

opgebouwde reserves in de verschillende sportdisciplines. Op het einde van het jaar zal dit 

overzicht gepubliceerd worden op de website → De sportcommissies PL en WL zullen intern 

kijken hoe zit de verworven middelen kunnen inzetten en hoe ze de deze balans kunnen 

optiomaliseren (bv. aanpassing inschrijvingsgeld, huur materiaal, verkoop materiaal, enz.) 
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6. Workload personeel 

Het personeel geeft aan dat een heel groot deel van hun werktijd gaat naar het organiseren 

van wedstrijden en het aanwezig zijn op wedstrijden. Hierdoor hebben ze geen tijd genoeg 

voor hun andere taken. 

 

Het voorstel is om het personeel enkel nog in te schakelen om ofwel materiaal te brengen 

en het op te stellen de dag voor de wedstrijd (en ophalen de dag na de wedstrijd) ofwel om 

één dag aanwezig te zijn om de wedstrijdleiding te doen. → Het personeel (Jord/Brand) 

spreekt af met de KC (voor PL) en TG (voor GW) op welke wedstrijden welke taak van hen 

verwacht wordt op welke wedstrijd in 2023 

 

7. Achterstallige betalingen 

BV geeft een overzicht van de achterstallige betalingen. 

- Atleet CS reageert niet op een herinnering van Jord om een factuur voor WEC te 

betalen.  

Een voorwaarde voor lidmaatschap bij de VGPF is om met alles in regel te zijn. Zolang de 

factuur niet betaald is niet voldaan aan de voorwaarden om lid te zijn van de VGPF. in 

afwachting tot betaling van de factuur. Het bestuur beslist dan ook om het lidmaatschap 

op te schorten zolang de factuur niet is betaald. 

→ BV stelt CS via e-mail op de hoogte en de atleet wordt geschrapt van de 

deelnemerslijst van wedstrijden zolang factuur niet betaald is. CS kan ook niet als coach 

fungeren op (inter)nationale wedstrijden 

- Atleet en coach CH WEC → GI stuur CH een herinnering. Indien geen betaling na 

herinnering zal dezelfde maatregelen nemen als bij CS.   

- Atleet RE WK PL. Blijkbaar is er een fout gebeurd bij factuur ivm transport → GI zoekt 

samen met Jord uit wat er is misgelopen en stelt een correcte factuur op 

- Atleet SR laattijdig afmelding door zware fam. gebeurtenis → GI vraagt bij 

sportcommissie PL na of er een (gedeeltelijke) terugebetaling al dan niet mogelijk is via 

budget sportcommissie. En GI volgt verdere betaling op 

- Atleet CG laattijdige afmelding door personeel → aangezien de fout bij het personeel 

ligt en de atleet geen fouten gemaakt heeft zal dit betaald worden door de VGPF 

- Atleet GD → GI volgt op (factuur nog opmaken? Of herinnering sturen?) 
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8. Aanpassing IR VGPF 

Volgende aanpassingen (in het blauw) in het IR werden goedgekeurd → Brand pucliceert de 

aangepaste  versie op de website  

 

Volgende aanpassingen zijn enkel verduidelijkingen en aanvullingen op bestaande 

reglementen om te vermijden dat ze onvoldoende duidelijk begrepen worden.  

ART 2.11    NIET-WERKENDE LEDEN = CLUBLEDEN 
Het VGPF bestuur behoudt zich het recht om leden (al of niet tijdelijk) te weigeren, wanneer de leden zich niet  schikken 
naar de statuten, interne  & sportieve reglementen van de VGPF, of wanneer de administratieve voorwaarden (zoals 
betalingen van facturen) niet voldaan zijn.  
ART 2.16 / 2.20:  
Men houdt op competitief/recreatief lid te zijn bij de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie:  
-      Op het einde van het lidmaatschap (=einde van het aansluitingsjaar) 

-      Wanneer men schriftelijk ontslag geeft  

-      Wanneer men geschrapt wordt door zijn club.  

-      Bij eventuele uitsluiting door een, eventuele doping gerelateerde, tuchtsanctie.  

-  Bij (al of niet tijdelijke) maatregelen van het bestuur, wanneer de leden zich niet  schikken naar de statuten, interne  &  
sportieve reglementen van de VGPF, of wanneer de administratieve voorwaarden (zoals betalingen van facturen) niet 
voldaan zijn. 

-  Bij overlijden. 
 
9.4.1    Fairplay & “Clean Sport” 

Wedstrijddeelnemers moeten tot op het einde van hun wedstrijdgroep beschikbaar blijven voor een eventuele 

dopingcontrole (= allerlaatste “lift” van dezelfde groep of prijsuitreiking wanneer die aansluitend georganiseerd 

wordt)! Bij inbreuk hierop kan ook een sanctie opgelegd worden! 

 

 

9. Ontvangen klacht IPF 

De VGPF heeft via de KBGV een klacht ontvangen van de IPF ivm atleet RD op het WK bench. Het 

bestuur bespreekt dit geval. De KBGV en de VGPF nemen de klacht van de IPF heel ernstig. Het 

bestuur heeft beslist om voorwaardelijke sanctie te geven aan atleet RD, wat betekent dat bij een 

nieuwe overtreding gerelateerd met anti-doping, deze overtreding toch nog bij de tuchtcommissie 

zal neergelegd worden als eerste feit.  

IPF zal vanzelfsprekend ook overgaan tot een sanctie als dit zich weer voor zou doen. → TG stuurt 

een e-mail naar GD om deze voorwaardelijke sanctie mee te delen 

 

10. VGPF Instagram account  

BV merkte op dat er een Instagram account “VGPF powerlifting” werd aangemaakt met het logo 

van de VGPF. Het bestuur juigt dit initiatief toe, maar wil graag dat het duidelijk is dat de content 

die daar gepost wordt niet van de VGPF afkomstig is. Het bestuur wil graag dat er “non-official” of 
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“fan base” wordt toegevoegd aan de pagina → KC vraagt aan de oprichter van de pagina om “non-

official” of “fan base” toe te voegen 

11. Sportcommissie GEW 

BV geeft een overzicht van de reeds gemaakte beslissingen van de sportcommissie GEW. Er 

werden reeds enkele aanvragen ingediend om GEW wedstrijden te organiseren in 2023. De 

Sportcommissie wacht eerst de nationale bestuursvergadering af voor ze wedstrijdlocaties 

toekent → Sportcommissie GEW maakt in november de wedstrijdkalender voor 2023 op 

 

12. Sportcommissie PL 

KC geeft een overzicht van de reeds gemaakte beslissingen van de sportcommissie PL. Er 

werden reeds enkele aanvragen ingediend om PL wedstrijden te organiseren in 2023. De 

Sportcommissie wacht eerst de nationale bestuursvergadering af voor ze wedstrijdloacties 

toekent → Sportcommissie PL maakt in november de wedstrijdkalender voor 2023 op 

 

13. Anti-doping 

KC legt de bezorgdheden uit van de sportcommissie PL. Een lid van de sportcommissie PL 

staat in contact met Nado-Vlaanderen ivm targetcontrole. 

→ Brand geeft een overzicht aan KC en GI van wie hij heeft doorgegeven als Elitesporter aan 

Nado-Vlaanderen 

 

14. website 

→ Brand maakt volgende aanpassing: zinnetje ‘uitgesproken ambitie voor internationale 

competitie’ verwijderen van Topsportpagina PL 

→ GI bekijkt na elke wedstrijd of er een update gedaan moet worden ivm de topsporters op 

de topsportpagina PL en geeft dit door aan Brand. Brand past deze topsporters aan op de 

website. 

 

15. Nationale wedstrijden 

KC en GI lichten toe dat het belangrijk is om medisch geschoolde persoon aanwezig te 

hebben op wedstrijd. → Jord bekijkt de mogelijkheid om in Clea aan te klikken of je een 

cursus EHBO gevolgd hebt (of in je opleiding gekregen hebt) 

 

GI stelt voor om de livestreaming op onze VGPF wedstrijden uit handen te geven aan 

externen → GI bekijkt de mogelijkheden voor een externe partner ivm de livestreaming 

 

KC stelt een plan voor om het aantal coaches per club per plateau te beperken op 

wedstrijden PL. Dit plan zal op de nationale bestuursvergadering besproken worden 

 

KC wijst het bestuur erop dat op nationale wedstrijden PL veel coaches niet zijn aangesloten 

bij de federatie wat volgens de IR noodzakelijk is (eveneens voor de verzekering). Er wordt 
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beslist dat in 2023 strenger zal worden toegekeken dat alle coaches lid zijn van de VGPF en 

dat coaches zich voor de aanvang van een wedstrijd (d-line bijvoorbeeld 24u voor de start 

van de eerste wedstrijd. Dit is nog niet beslist) moeten ingeschreven hebben via CLEA. Dit is 

enkel mogelijk als ze lid zijn. → Jord kijkt na in de IR of een coach mag aangesloten zijn als 

een recreant of moet hij wedstrijdlid zijn? + Jord laat module toevoegen in CLEA om coaches 

aan te melden voor wedstrijden 

 

KC vraagt een strikte scheiding tussen scheidsrechters en publiek aan (bv dmv een lint) → 

Jord/brand nemen naar elke wedstrijd een lint mee om een afscheiding te maken 

(toevoegen aan checklist wedstrijd) 

 

KC geeft aan dat er op wedstrijden een centraal meldpunt moet komen voor klachten (aan 

de wedstrijdtafel). Op die manier kunnen klachten en inbreuken van atleten, coaches en 

scheidsrechter officieel vastgelegd worden. Dit formulier wordt dan na de wedstrijd 

doorgestuurd naar het VGPF secretariaat. Dit voorstel werd goedgekeurd → Brand stelt een 

document op die telkens meegnomen wordt naar wedstrijden (toevoegen aan checklist 

wedstrijd)  

 

KC doet het volgend voorstel voor scheidsrechters PL: 

o Bij ongepast gedrag op het platform: 
▪ Wedstrijd pauzeren 
▪ Kort overleg met de 3 scheidsrechters 
▪ Verbale verwittiging door de hoofdscheidsrechter + korte registratie aan 

het secretariaat = 1ste waarschuwing 
▪ Bij de tweede overtreding door dezelfde persoon —> onmiddellijke 

diskwalificatie  + registratie 
o Opgepast gedrag naast het platform door atleet of coach: 

▪ Afhankelijk van de ernst van ongepast gedrag: verbale verwittiging door 
technical controller of hoofdscheidsrechter + korte registratie aan het 
secretariaat  

▪ Bij de tweede overtreding —> onmiddellijke diskwalificatie van de atleet 
+ registratie 

Ernstig ongepast gedrag (bv. Geweld) —> onmiddellijke diskwalificatie + registratie 

→ KC bezorgt dit stappenplan aan alle scheidsrechters PL 

 

KC ligt de werking van het vaste spottersteam voor PL uit. Deze werking blijkt een succes te 

zijn. → KC zal een oproep doen voor nieuwe kandidaten voor een spottersteam. KC bezorgt 

de tekst voor deze oproep aan Brand of Jord zodat dit op de website en FB-pagina kunnen 

plaatsen 
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16. Organisatie vriendschappelijke wedstrijden PL 

KC wil clubs stimuleren om meer vriendschappelijke wedstrijden te organiseren zodat er 

meer mogelijkheden zijn om minima te halen en zodat de druk op de VGPF wedstrijden 

verkleint. Belangrijk hierbij is dat: 

- De wedstrijd op tijd wordt aangevraagd het VGPF secretariaat (zie IR) 

- De organisatie van de VGPF wedstrijden niet hindert 

- Scheidsrechters moeten aangevraagd worden via de technisch coördinator 

- Het bestuur is akkoord om een categorie VGPF wedstrijden in te richten –

“vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd door een VGPF” waar geen Vlaamse- en 

Belgische Records meer toegestaan worden tijdens.   

→ TG bezorgt Brand een voorstel om het IR reglement aan te passen. De 

toepasbaarheid zal moeten nagevraagd worden bij de KBGV, want op dit moment is 

enkel een categorie officiële wedstrijd en niet officiële wedstrijd voorzien en tussenin 

niets. 

 

17. Internationale wedstrijden PL.  

Het voorstel van de LFPH voor nieuwe minima wordt bekeken. KC en GI leggen het 

standpunt van de sportcommissie PL uit  

GI legt uit dat alle VGPF atleten een plotse downgrading van het hotel gekregen hebben → 

BV zal hierover een uitleg vragen op de volgende nationale vergadering 

 

18. Varia: 

KC heeft een meeting gehad met een bedrijf die sampels kan aanleveren voor goodybags op 

wedstrijden 

 

BV heeft 108 Belgium Trainingsjassen besteld (in verschillende maten) via het BOIC. Er is 

hier een voorschot voor betaald. In mei 2023 zal dit geleverd worden. 

 

Verschillende bestuurders geven aan dat de werkload heel hoog is, en dat dit op de manier 

niet haalbaar blijft. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe de taken van de bestuurders 

(voor een volgend bestuur) beter verdeleeld kunnen worden. → het bestuur denkt na over 

een nieuwe structuur en doen een voorstel op de volgende bestuursvergadering 

 

Er werd beslist om een donkergrijze das te bestellen en te bedrukken met het VGPF logo 

zodat we aan al onze scheidsrechters (PL en GEW) een das kunnen geven → Jord of Brand 

vragen offertes op voor 80 stuks 

Einde vergadering 22u00 

Verslag: Bieke Vandenabeele 
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