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Verslag
1. Verwelkoming
Opening van de vergadering door de voorzitter. Alle bestuurders zijn aanwezig op deze digitale
vergadering en het bestuur kan geldig vergaderen.
2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen
2.1 Het verslag van de bestuursvergadering van 27/10 wordt unaniem goedgekeurd. De opvolging van
de actiepunten van vorig verslag wordt kort besproken.
• Makelaar Arena heeft positief geantwoord op de bijkomende vragen over de
gewijzigde polisvoorwaarden van de basispolis die starten op 1/1/2021:
o De nieuwe voorwaarden worden jaarlijks verlengd en blijven dus behouden.
o Onze website zal worden aangepast van zodra de nieuwe voorwaarden ons
bereiken. Communicatie gebeurt via de eerste nieuwsbrief voor clubs in 2021.
o Vrijwilligers niet-leden in clubs zijn ook voor lichamelijke ongevallen verzekerd
via de basispolis, zonder afsluiten van een extra comfortoptie. De club dient
wel een register van deze vrijwilligers bij te houden. Ter info: clubs (+/- 6) die
de comfort-opties hadden onderschreven, krijgen een storting van het nietverbruikte premiegedeelte indien dit het geval is.
• Een informatieve en heldere boodschap die aandacht schenkt aan risicogroepen
m.b.t. Covid-19 en G-sport wordt tijdig voorbereid. Dit gebeurt in samenspraak met de
federatie-artsen en zal klaar zijn voor verspreiding naar clubs en reguliere federaties in
geval van versoepelingen van de huidige maatregelen.
3. Dagelijkse werking
3.1
3.1.1

Topsport
De coördinator topsport presenteert een overzicht van de topsportwerking met ook een blik op
de toekomst (B2020054 meegestuurd als bijlage van dit verslag)
• Specifieke aandacht voor de impact van Covid-19

Weinig tot geen internationale wedstrijden
Kans om te focussen op procesdoelen in plaats van of naast prestatiedoelen
Eigen aanpassingen om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de
pandemie: protocollen (bv. bij transfer), travel policy, ondersteuning atleten
(sportpsychologe), interne werking (procedures op punt stellen, …)
• Geen grote wijzigingen voor trainers te opzichte van 2019. In deze periode werd in de
schoot van het coachesplatform sterk ingezet op de uitwerking van een meer-jaren
ontwikkelingsplan (MOP). Het plan stelt de atleet centraal en moet ook uitmonden in
een visie dat het ruimer kader van de volledige organisatie omvat (cfr LTAD-model of
Long Term Athlete Development)
• De multidisciplinaire omkadering werd verder geoptimaliseerd met intussen 2 kiné’s
die aanwezig zijn op de wekelijkse dag waar (veel) atleten verzamelen in Gent. Ook in
de andere domeinen (mentale begeleiding, voeding) werden stappen gezet om de
minimum standaard voor iedereen hoog te leggen.
• Het niet opgebruikt wedstrijdbudget werd en wordt ingezet voor de aankoop
sportmateriaal in samenspraak met kiné’s en coaches. Het gaat over duurzame
investeringen m.a.w. komen meer dan één jaar ten goede van de atleten.
• Op de vraag of er bij ons geïnvesteerd wordt of kansen bestaan voor wintersporten is
het antwoord voorlopig negatief. Als organisatie behouden we steeds dezelfde
filosofie en kijken we steeds in de eerste plaats naar de sporter. Daarnaast blijven we
alert voor opportuniteiten.
De aanvraag van het talentenstatuut K. M. wordt unaniem goedgekeurd (B2020055a en b).
o
o
o

3.1.2
3.2
3.2.1

Breedtesport
De afgelaste competities voor het hele seizoen 2020-2021 in goal- en torbal, showdown (VI),
voetbal (PSY), powerchair hockey (FYS) werden eerder unaniem schriftelijk goedgekeurd.
3.2.2 Collega’s breedtesport hebben een alternatief aanbod uitgewerkt om in deze periode vanuit de
federatie toch een specifiek aanbod te realiseren:
3.2.2.1
Het aanbod voor clubs is nagenoeg klaar maar het is in sommige gevallen nog wachten
op materiaal en finale opzet van het “product”. Ambitie is om eind januari 2021 te
communiceren van zodra alles uitvoerbaar is. De producten zijn Move It! Vlaanderen in en
voor aangesloten clubs, Memoride, Go4Orienteering, Voetbal@club, Containercup (nvdr:
wordt Camionettecup) en een Pokémon wandelzoektocht die al loopt (ter vervanging van
het jeugdsportfeest).
3.2.2.2
Voor clubtrainers werd op 8/12 een digitale praktijkdag georganiseerd alsook twee
digitale sessies rond speed / agility en core stability. Deze laatste werden (gratis)
verzorgd door STERK (Gent) en kunnen rekenen op 20 à 30 deelnemers.
• Een bestuurder merkt op dat de sessie niet specifiek s voor (trainen van) Gsporters terwijl die nood wel aanwezig is. De inhoud is inderdaad niet specifiek. Er
worden vooral theoretische concepten aangereikt die de blik van trainers moet
verruimen. Iedereen krijgt de boodschap mee om creatief aan de slag te gaan met
deze concepten. Een andere bestuurder bevestigt dat het effectief belangrijk is
om de reflex te maken hoe wij als G-sportorganisatie ook kunnen detecteren wat
we kunnen leren / gebruiken van reguliere om toe te passen voor G-sport.
3.2.3 De extra middelen (11.200 euro ipv de eerder goedgekeurde 8.000 euro) voor de aankoop van
materiaal voor project rolstoelvaardigheden (B2020056) worden unaniem goedgekeurd.
• Het project krijgt verder vorm dankzij contacten met Pellenberg en een gelijkaardig
(commercieel) project in Nederland. Het project richt zich ook tot de clubs van de
reguliere federaties, als onderdeel van onze ondersteunende rol.

•

3.2.4

Deze aankoop staat los van materiaal dat via Goed (vroegere Thuiszorgwinkel) kan
worden verworven, maar het is wel de bedoeling met Goed samen te werken.
• Er zijn al wat kandidaten om een rol als docent, begeleider, medewerker op te nemen.
2 bestuurders zijn ook enthousiast om mee te werken en er zijn misschien ook
opportuniteiten om een kruisbestuiving met studenten te realiseren.
o AP: aansluitend op dit laatste is het aangewezen om in het project ook een
opleidingspakket voor de omgeving van de rolstoelsporter te integreren
(transfer, begeleiden op obstakels zoals een trap, …)
o In een latere fase kan bekeken worden of clubs voor bepaalde initiatieven
(bijvoorbeeld bewegingsschool) een set kunnen ontlenen.
De schrapping van sportclub SV De Bolster wordt goedgekeurd. De club heeft geen voldoende
draaiende werking en ziet de activiteit niet groeien het eerstvolgende jaar.

3.3
3.3.1

Management
Iedereen kijkt heel positief terug op de digitale meet-up bestuur en personeel van 24/11. Het
was een leuk concept en in kleine groepjes was het ideaal om elkaar beter te leren kennen.
3.3.2 Ook de TEAMbuilding van 10/12 via digitale weg was zeer goed. De organisatoren (3 collega’s
met 3-tal externe concepten) zorgden voor afwisseling, samenwerking, in- en ontspanning.
3.3.3 Personeel:
3.3.3.1
Alle medewerkers ontvingen consumptiecheques twv 250 euro voor een voltijder.
3.3.3.2
Het IT-materiaal (2de scherm, laptopstaander, toetsenbord, muis) dat ter beschikking
wordt gesteld ifv telewerken wordt net als de cheques sterk geapprecieerd.
3.3.4 Het voorstel tot wijziging van het tarief van een classificatieaanvraag wordt unaniem
goedgekeurd (B2020057): de berekening is gebeurd op basis van dossiers van 2019 en
ambieert kostendekkend te zijn. Voor de classificaties van sporters met een visuele beperking
(VI) zullen meer afstandsbeoordelingen gebeuren (conform vroeger gemaakte afspraken).
3.3.5 Het voorstel werkplan bestuur 2021 werd schriftelijk unaniem goedgekeurd.
3.4
3.4.1

Communicatie
De Vlaamse overheid keurde opnieuw de budgetten voor de 4de tv-spot, de portretten en het
mediateam voor de Paralympische Spelen goed.

4. Fusie G-sport Vlaanderen
4.1
4.2
4.3

Geen bijkomende stappen sinds de laatste schriftelijke communicatie. De aangeduide externe
partij, Deloitte, zal de gesprekken starten vanaf begin 2021.
De houding van Parantee-Psylos blijft onveranderd. We kijken positief en met vol vertrouwen
uit naar het proces. Het is nu wachten op de stappen van Deloitte.
Onze bestuurders die deel uitmaken van het bestuur of de algemene vergadering van G-sport
Vlaanderen ervaren een moeilijke situatie: zelfs op de AV werd de reële situatie van het
fusieproces niet geschetst.

5. BPC – Belgian Paralympic Team
5.1

De aanpassingen aan het Memorandum of Understanding (MoU) tussen BPC, Parantee-Psylos
en LHF (B2020058) worden kort toegelicht. Een belangrijke ambitie is transparantie in elke
richting en goede afspraken inzake het werken met partners. Het bestuur keurt unaniem het
MoU principieel goed op voorwaarde van aanpassing op volgende 2 punten:
• Schrappen van het laatste zinsdeel in paragraaf 4.1: Vooraleer een vergadering vast te

leggen met een potentiële partner, informeert de liga de Funding Commission – via

funding@paralympic.be – over het bestaande contact met deze potentiële partner en
krijgt het hiervoor groen licht van BPC.
•

5.2

5.3

Suggestie om geen specifieke bedragen te vermelden in paragraaf 9 (media
partnerships), maar wel het % dat aan de liga’s ter beschikking wordt gesteld.
De voorzitter licht de belangrijkste punten van het bestuursverslag van BPC dd 10/12,
doorgestuurd op 15/12, toe. Op de bestuursvergadering van BPC werd het ontslag van de
communicatiemedewerker gemeld. De zoektocht naar vervanging loopt en BPC zoekt ook een
5de personeelslid die de andere collega’s vooral administratief en logistiek zal ondersteunen.
Verder is er een aanpassing aan de jury van de Victor Bointrofee en gaat de Paralympic Sport
Awards digitaal door in februari.
Er wordt ook nog kort meegedeeld dat er positieve gesprekken zijn geweest tussen
verschillende medewerkers van Parantee-Psylos en LHF volgens thema van de werking. Deze
contacten moeten meer samenwerking en uitwisseling mogelijk maken. Binnen BPC zal een
Interligue Commission opgericht worden in functie van regio-overstijgende topics.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen
6.1
6.2
6.3

Team2Board okt (doorgestuurd op 16/11)
MARCOM BPC 20nov (doorgestuurd op 17/11)
Commissie PSY 16nov (doorgestuurd op 10/12)

7. Rondvraag
7.1 Een bestuurder meldt een probleem inzake gebruik van een foto met copyright. Het gaat om een
foto van Belga waar BPC en de liga’s wel rechten op hebben, de clubs niet. Enerzijds zijn er de
afspraken rond het gebruik van eigendom en anderzijds is er de communicatie richting clubs om
zeer voorzichtig om te gaan met foto’s, zowel vanuit copyright- als privacy-oogpunt.
AP: de boodschap wordt meegenomen in de nieuwsbrief voor clubs.
7.2 Er wordt kort de aandacht gevestigd op het steeds talrijker gebruik van digitaal vergaderen. Dit kan
voor een bestuursvergadering en mogelijk komt er in de toekomst ook een (blijvende) wettelijke
basis voor de algemene vergadering. Zeker voor de AV is het dan belangrijk om rekening te
houden met (technische) incidenten (stroompannes, verbinding) met het oog op stemmingen.
7.3 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
7.4 Volgende vergaderingen:
•
Di 23/2/2021
•
Do 18/3/2021 (AV)
•
Do 22/4/2021
•
Di 22/6/2021
•
Do 26/8/2021 (Tokyo?)
•
Di 19/10/2021
•
Do 16/12/2021
7.5 De voorzitter dankt alle aanwezigen.

