
Vlaams Sporttribunaal   
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 

Vlaams Sporttribunaal vzw   Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | 0809.727.888 | RPR, afdeling Gent 
info@vlaamssporttribunaal.be  www.vlaamssporttribunaal.be 

1 
 

 

Verslag algemene vergadering Vlaams Sporttribunaal vzw 
22 maart 2021, 20u, online (MS Teams) 

Bureau: Zuiderlaan 13, 9000 Gent 
 
Aanwezige en vertegenwoordigde leden: 

Badminton Vlaanderen vzw 

Basketbal Vlaanderen vzw 

Boogsport Vlaanderen vzw 

Cricket Vlaanderen vzw 

Danssport Vlaanderen vzw 

FROS Multisport Vlaanderen vzw 

Golf Vlaanderen vzw 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 

Judo Vlaanderen vzw 

Klim- en Bergsportfederatie vzw 

Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw (volmacht aan Voetbal Vlaanderen vzw) 

Koninklijke Belgische Biljardbond vzw 

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond vzw (volmacht aan Johan Druwé) 

Okra-Sport+ vzw 

Parantee-Psylos vzw 

Paardensport Vlaanderen vzw 

Rugby Vlaanderen vzw 

Skate Vlaanderen vzw 

Sneeuwsport Vlaanderen vzw (volmacht aan Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw) 

Sporta-federatie vzw 

Sportievak vzw 

Squash Vlaanderen vzw 

S-Sport Recreas vzw 

Taekwondo Vlaanderen vzw 
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Tennis Vlaanderen vzw 

Triatlon Vlaanderen vzw 

Vlaamse Atletiekliga vzw 

Vlaamse Baseball & Softball Liga vzw 

Vlaamse Boksliga vzw 

Vlaamse Handbalvereniging vzw 

Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw 

Vlaamse Karate Federatie vzw 

Vlaamse Kickboxing, Muaythai & MMA Organisation vzw 

Vlaamse Roeiliga vzw 

Vlaamse Schaatsunie vzw 

Vlaamse Schermbond vzw (volmacht aan Vlaamse Atletiekliga vzw) 

Vlaamse SnookerFederatie vzw 

Vlaamse Tafeltennisliga vzw 

Vlaamse Trainersschool 

Vlaamse Wushu Federatie vzw 

Vlaamse Zwemfederatie vzw (volmacht aan Vlaamse Atletiekliga vzw) 

Voetbal Vlaanderen vzw 

Wandelsport Vlaanderen vzw 

Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw 

Wind en Watersport Vlaanderen vzw 

De algemene vergadering vergadert met 45 aanwezige of vertegenwoordigde leden.  

Bureau: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter) 

Bestuursorgaan: Johan Druwé (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Sonia 

Vanden Broeck, Paul Standaert, Dirk Deldaele en Bram De Bock 

Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove 
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1. Welkomstwoord voorzitter  

De vergadering wordt voorgezeten door Evy Van Coppenolle, voorzitter van het Vlaams 

Sporttribunaal vzw. Zij verwelkomt alle aanwezige leden en legt enkele regels voor een goed 

verloop van de vergadering vast.  

2. Aanduiding stemopnemers 

De voorzitter vraagt wie als stemopnemer voor de vergadering wil fungeren. Dries Boulet van 

de Vlaamse Handbalvereniging vzw wil die taak op zich nemen. 

3. Goedkeuring verslag BAV 30 september 2020 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2020 

Voorzitter Evy Van Coppenolle geeft een woordje uitleg bij het jaarverslag 2020 dat alle leden 

via e-mail ontvingen. Het verslag wordt vervolgens unaniem goedgekeurd. 

5. Goedkeuring resultatenrekening 2020 

Vooreerst legt penningmeester Marc Janssens uit dat het VST als kleine vzw beroep kan doen 

op het voeren van een vereenvoudigde boekhouding.  

Hij deelt het financieel jaarverslag 2020 en gaat aan de inkomstenzijde in op hoe de lidgelden 

van de leden ontvangen worden. Ook de subsidie opstartwerking VST ontvangen van Sport 

Vlaanderen wordt toegelicht. 

Aan de kant van de uitgaven bespreekt hij in detail elk van de opgesomde uitgavenposten. 

- Bezoldigingen: het betreft hier de loonkost i.v.m. de indiensttreding van de secretaris-

generaal vanaf 2 november 2020 

- Huur lokalen/vergaderkosten: ondanks het coronajaar 2020 werden er toch heel wat 

vergaderingen georganiseerd omdat de overgang VDT-VST voorbereid diende te 

worden. 2021 wordt in dat opzicht een beter jaar want alle vergaderingen gingen tot 

nu toe online door. 

- Verplaatsingskosten: het gaat enkel om de kosten van de bestuurders. Aangezien deze 

bestuurders woonachtig zijn in alle Vlaamse provincies werd vergaderd in Gent of 

Vilvoorde (Eurovolleycenter). 

- Onkostenvergoeding: functiegebonden onkosten van bestuurders opgenomen in het 

intern reglement: het gaat om de maandelijkse functiegebonden onkostenvergoeding 

die een bestuurder kan claimen. Dit bedrag dekt telefoon-, internet-, printkosten e.d. 

die bestuurders hebben in het kader van hun functie. De bedragen zijn 35 euro of 17.5 

euro per maand (vakantiemaand augustus uitgezonderd), afhankelijk van de functie 

binnen het Bestuursorgaan. 

- Aankopen kantoorbenodigdheden 
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- Postzegels/portkosten: dit om facturen op te sturen en om wijzigingen aan de statuten 

te laten publiceren 

- Activiteitskosten (programmatiekosten): kost om de nieuwe website te lanceren 

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders 

- Telefoon en GSM: gsm van de secretaris-generaal (2 maand abonnement bij Mobile 

Vikings) 

- Informaticamiddelen: kost van een boekhoudprogramma en van Google Cloud 

- Diverse onkosten 

- Vormingskosten: bijscholing gevolgd door leden van het Bestuursorgaan 

- Bijdragen voor lidmaatschappen: VST had een abonnement op VSDC om op de hoogte 

wat betreft de vzw-wetgeving 

- Aankopen bedrijfsmiddelen: de kost voor het aankopen van de laptop (plus klavier en 

muis) en de gsm van de secretaris-generaal 

- Publicatiekosten: kosten om tweemaal een publicatie in het Belgisch Staatsblad te 

doen 

- Diverse financiële kosten: bankkosten 

De penningmeester legt uit dat de hangende dopingzaak pas in 2021 onkosten zal 

veroorzaken. 

Naar aanleiding van vragen van Rupert Wittebols van de Vlaamse SnookerFederatie vzw 

verduidelijkt de penningmeester dat het VST enkel beschikt over een zichtrekening en niet 

over een spaarrekening. De vergaderkosten lijken aan de hoge kant maar er wordt nogmaals 

op gewezen dat er tal van vergaderingen werden georganiseerd. Daarbij komt de jaarlijkse 

informele vergadering tussen de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders 

(DCEB, d.i. de tuchtkamer voor doping) en het Bestuursorgaan die wordt georganiseerd zodat 

het contact behouden wordt en de leden van de DCEB middels een diner bedankt worden 

voor hun tomeloze inzet.  

De resultatenrekening wordt unaniem goedgekeurd. 

6. Verslag rekeningnazichters 

Marc Nobels van de Vlaamse Karate Federatie vzw brengt verslag uit van het rekeningnazicht 

dat hij op 25 februari 2021 samen met Bert Vanhorenbeeck van Badminton Vlaanderen vzw 

heeft verricht op de zetel van het VST. Zij concludeerden na controle van de boekhouding via 

een uitgebreide steekproef dat alles klopt. 

7. Kwijting bestuurders 

De AV geeft unaniem kwijting aan de bestuurders. 

8. Aanduiding rekeningnazichters 2021 

Voorzitter Evy Van Coppenolle doet een oproep voor twee rekeningnazichters voor het 

huidige boekjaar. Marc Nobels, Rupert Wittebols en Robert Monnissen stellen zich kandidaat.  
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Rupert Wittebols trekt zich daarna terug waardoor Marc Nobels en Robert Monnissen 

(Koninklijke Belgische Biljardbond vzw) aangeduid worden als rekeningnazichter. 

8bis. Begroting 2021 

Penningmeester Marc Janssens geeft ter info de stand van zaken met betrekking tot de 

begroting van 2021 mee. Hij geeft aan waar de verschillen zitten met de begroting voorgesteld 

op de AV van 19 augustus 2020 en waarvan de bijgestuurde versie werd gepresenteerd op de 

BAV van 30 september 2020. Zo is er bijvoorbeeld minder subsidie toegekend dan begroot.  

9. Ontslag Cedric Vanleenhove als bestuurder 

Ter info wordt het ontslag van Cedric Vanleenhove als bestuurder meegedeeld. Het ontslag 

vond zijn oorzaak in zijn aanstelling als secretaris-generaal. De aanduiding van een nieuwe 

bestuurder is dus nodig. 

10. Verkiezing één bestuurder 

Er is één kandidaat voor het mandaat: sportrechtadvocaat Niels Verborgh. Niels stelt zich voor 

aan de algemene vergadering en doet de motivatie voor zijn kandidatuur uit de doeken. Op 

een vraag of er belangenvermenging kan ontstaan gelet op zijn beroep van advocaat, 

verduidelijkt hij welke maatregelen werden genomen om dit te vermeden. Zijn kantoor zal 

bijvoorbeeld geen cliënten vertegenwoordigen in zaken voor het VST. 

Er volgt een geheime stemming via Election Runner. Alle vertegenwoordigers kunnen via hun 

opgegeven e-mailadres stemmen. Enkel Marcel Pierloot van Badminton Vlaanderen ontving, 

ondanks drie pogingen op twee e-mailadressen, geen uitnodiging en kon dus niet deelnemen 

aan de verkiezing. Op het eindresultaat had dit echter geen invloed. Niels Verborgh werd 

verkozen als bestuurder aangezien hij het vertrouwen kreeg van meer dan de helft van de 

aanwezigen. Hij behaalde immers 43 stemmen op 44 in totaal (één iemand verkoos de optie 

“Ik stem op niemand”).  

11. Slotwoord voorzitter 

De voorzitter dankt de leden voor hun medewerking, kondigt een tweede algemene 

vergadering in het najaar aan waar de begroting van 2022 zal worden voorgelegd en sluit de 

vergadering. 
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