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1. Goedkeuring verslag BO 27 januari 2022
Conclusie
Verslag wordt goedgekeurd.
2. Tv-programma “de rechtbank”
Informatie
Woestijnvis is nog steeds heel geïnteresseerd om de werkzaamheden van het VST te
filmen. Ze hebben al een zitting bijgewoond en blijven in continu contact met Cedric om
verder te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Cedric heeft hen uitgenodigd om zich heel kort voor te stellen aan het BO en hun plannen
en visie uit de doeken te doen. Zo kan er rechtstreeks contact zijn en kan het BO eventuele
bezwaren te kennen geven.
Bespreking
Tine en Elise geven uitleg over de werkwijze van Woestijnvis. Er wordt met een protocol
gewerkt tussen Woestijnvis en de instantie waar gefilmd wordt. De betrokken partijen
worden om schriftelijke toestemming gevraagd, die ze nog twee weken lang kunnen
intrekken. De instantie waar gefilmd wordt heeft ook de mogelijkheid om de beelden te
bekijken en aan te geven of ze uitgezonden mogen worden.
Conclusie
Het BO is akkoord dat Woestijnvis de zittingen en verhoren komt filmen. Het protocol
moet terminologisch nog aangepast worden en er moet in opgenomen worden dat Cedric
de finale versie van de beelden moet goedkeuren en dat de verantwoordelijkheid bij
klachten bij Woestijnvis ligt. Cedric zal ook Stad Gent inlichten.

3. Beknopt jaaractieplan
Informatie
Sport Vlaanderen vraagt het VST om een beknopt jaaractieplan voor te leggen. Het gaat
om de krachtlijnen waarrond gewerkt zal worden in 2022.
Cedric legt een ontwerp voor.
Bespreking
Dit is bewust beknopt gehouden. De krachtlijnen worden overlopen. Er wordt
gesuggereerd om een puntje tuchtregister op te nemen en de laatste krachtlijn te
veralgemenen naar betere dienstverlening voor de federaties.
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Conclusie
Cedric past de tekst aan en voegt een puntje tuchtregister toe. De laatste krachtlijn wordt
algemener omschreven.
De tekst wordt gepresenteerd aan de AV.
4. Intern reglement
Informatie
Johan heeft een ontwerp gemaakt van het nieuwe intern reglement. De werkgroep intern
reglement heeft beslist om de inhoudstafel ervan eerst te presenteren via enkele slides.
Dirk zal daarvoor instaan. Zo kan principieel bekeken worden welke secties behouden
moeten blijven en welke eventueel mogen verdwijnen. Na het BO zal de ontwerptekst dan
verspreid worden.
Bespreking
Dirk presenteert de werkzaamheden van de werkgroep via slides. Hij somt een aantal
principsvragen op. Na discussie is er eensgezindheid dat het intern reglement een publiek
document is. Er wordt op gewezen dit niet te lang te maken want elke toekomstige
wijziging betekent ook een (vereenvoudigde) wijziging aan de statuten die kosten met zich
meebrengt. Hoe langer het document, hoe meer kansen ook op tegenstrijdigheden. Er
zouden ook best zo weinig mogelijk bijlages zijn. Zo is het niet aangewezen om het
sjabloon van het register belangenconflicten op te nemen. Dit kan eventueel op de site.
Conclusie
De werkgroep zal:
-

Per rubriek van de tekst van Johan oordelen of dit in het intern reglement moet, evt.
als bijlage of helemaal niet
Artikels gebruiken en verwijzingen in orde zetten
Het stramien van de statuten volgen
De knopen oplijsten voor het BO en een voorstel van tekst formuleren

5. Aanpak jaarverslag
Informatie
Vooraleer Cedric het jaarverslag 2021 opmaakt, is het aangewezen dat het BO zich
uitspreekt over de beoogde inhoud. Dirk zal een slide presenteren over de keuzes die
gemaakt moeten worden.
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Bespreking
Dirk presenteert een slide over het jaarverslag. Er wordt afgesproken dat Marc het deeltje
financiën zal doen, Dirk goed bestuur en Cedric de aanzet voor de rest. Een eenvoudig naar
pdf omgezet Worddocument met cijfers volstaat.
Conclusie
Cedric maakt het ontwerp, met behulp van teksten van Marc en Dirk.

6. Financieel
Tegemoetkoming van 750 euro in de kosten
Informatie
Momenteel komt het VST tot 750 euro tussen in de kosten van de tuchtprocedures. Echter,
dit blijkt vooral een sponsoring van daders te zijn want zij worden in de meeste gevallen
tot de kosten veroordeeld.
Op het BO van 28 oktober 2021 werd beslist om de tussenkomst af te schaffen, met
inachtneming van een overgangstermijn. De knoop moet hierover nu definitief
doorgehakt worden.
Bespreking
Na een discussie omtrent de opties en gevolgen komt er een consensus uit de bus. Vanaf
1 mei 2022 (dus na de AV) zal de korting van 750 euro afgeschaft worden wanneer een
dader of een slachtoffer tot de kosten wordt veroordeeld. De federatie kan de kosten dan
immers terugvorderen van die partij. Wanneer de federatie tot de kosten is veroordeeld,
zal zij de volledige factuur krijgen maar zal ze via een creditnota kunnen steunen op
tussenkomst van het solidariteitsfonds (met een maximum van 2250 euro per jaar). Vanaf
diezelfde datum wordt ook met forfaits gewerkt voor de zaken. 1000 euro voor een zaak
zonder onderzoeksfase en 1 zitting, 1500 euro voor een zaak met onderzoeksfase en 1
zitting. Het procedurereglement en het intern reglement moeten hieraan aangepast
worden.
Conclusie
Vanaf 1 mei 2022 worden forfaitaire kosten van kracht. Vanaf die datum zullen
sportfederaties nog kunnen gebruik maken van de tegemoetkoming van 750 euro, maar
enkel wanneer zij tot de kosten zijn veroordeeld en via een solidariteitsfonds. Marc zal
uitzoeken of BTW aangerekend moet worden.
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7. Varia
- Korte rapportering over het eerste evaluatiemoment rechters en OI op 7 februari 2022.
- Stand van zaken tuchtregister
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