Vergadering bestuur
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

Zonder stemrecht:
Verontschuldigd (met volmacht):
Verontschuldigd:

Maandag 18 mei 2020
Schriftelijk: per mail
Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Kloeck
Ronny, Matthys Jan, Terryn Wouter, Van Biesen Debbie, Van Camp
Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc
De Smet Jessica (verslag), Vandenbroucke Dieter

Verslag
1. Verwelkoming
Het bestuur ontvangt de agenda en de bijlagen per mail op maandag 18/5. Antwoorden worden
verwacht ten laatste op zaterdagavond 23/5.
2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen
•

Het verslag van de schriftelijke vergadering dd 22/4/2020 wordt door alle bestuurders
goedgekeurd.

3. Dagelijkse werking
3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.1.5

Management
Goedkeuring vernieuwd juridisch reglement: alle bestuurders gaan akkoord (B2020021)
Vlaams Sport Tribunaal (VST) met kamer voor dopingzaken en kamer voor tuchtzaken mbt
grensoverschrijdend gedrag: een bestuurder stelt zich kandidaat als bestuurder voor de kamer
voor doping.
Het onderdeel ‘deontologische code’ wordt opnieuw vermeld in ons intern reglement.
Op de vraag van een bestuurder of de hernieuwing van het lidmaatschap seizoen 2020-2021
uitgesteld moet worden, volgen alle bestuurders dit antwoord van het managementteam: de
clubs hebben sowieso tijd tot oktober dus de termijn hoeft nu (nog) niet aangepast. We
moeten dat wel bespreken als blijkt dat er in september sprake zou zijn van een nieuwe lockdown.
Ondertussen houden we de evolutie in het oog want zolang je als indoor sporter niet weet of je
terug kan gaan trainen of indoor wedstrijden spelen, zal men niet terug aansluiten. Dit kan
gevolgen hebben voor het ledenbestand van onze clubs.
Een bestuurder vraagt of de clubs een compensatie voorzien naar hun leden toe. En zo ja,
moeten wij als federatie bekijken of we iets soortgelijks doen?
Antwoord management: op dit moment zijn clubs niet van plan om een vorm van compensatie
aan te bieden omdat de ledenbijdrage relatief laag ligt en de kosten meestal al gemaakt zijn in

de 1ste twee derden van het seizoen. Vanuit de federatie communiceerden we dat nieuw
aangesloten leden vanaf 1/3 tem 30/6 geen ledenbijdrage aan Parantee-Psylos moeten
betalen.
3.2
3.2.1
3.2.2

Topsport
Goedkeuring talentenstatuut Celine Goens (B2020022a-b-c): unaniem ja.
Goedkeuring behoud talentenstatuut Jaad Van Kauter (B2020023a-b-c): unaniem ja.

4. G-sport Vlaanderen
4.1

/

5. BPC
5.1

Bestuur 23/4/2020: verslag doorgestuurd op 4/5.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen
6.1
6.2
6.3

Team2Board april 2020
Management Commission 9/3 (doorgestuurd op 22/4)
VSF: quick wins en evaluatie decreet (doorgestuurd op 5/5)

7. Rondvraag
7.1 (Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt)

7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
7.3 Volgende vergaderingen:
•
Dinsdag 9/6 = via videoconferentie
•
Dinsdag 15/9
•
Dinsdag 27/10
•
Meet & greet: 24/11 bij voorkeur in Antwerpen
•
Dinsdag 15/12
7.4 De voorzitter dankt alle bestuurders.

