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Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal 
2 juni 2022, 13u30-15u30, Huis van de Sport, Gent 
 
Aanwezig: 

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter) 

(online), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, 

Bram De Bock, Niels Verborgh, Paul Standaert 

Personeel: Cedric Vanleenhove  
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Agendapunten Bestuursorgaan – 2 juni 2022 – 13u30-15u30 – Huis van de Sport Gent 

 Onderwerp Gewenst resultaat Geschatte duur 

1 Goedkeuring verslag BO 28 april 
2022 

Goedkeuring verslag  5 min 

2 Eventuele vervanging Sonia 
Godelieve Vandenbroeck 

Beslissing 30 min 

3 Privacybeleid: bezwaar door VAL Kennisname 10 min 

4 Goed bestuur Kennisname 15 min 

5 Stand van zaken financiën Kennisname 10 min 

6 Evaluatie bevraging federaties Oplijsten leerpunten + 
beslissing m.b.t. volgende 
stappen 
bevoegdheidsuitbreiding 

30 min 

7 Varia: stand van zaken website Beslissing keuze offerte 10 min 
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1. Goedkeuring verslag BO 28 april 2022  

Conclusie 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Eventuele vervanging Sonia 

Informatie 

Sonia Godelieve Vandenbroeck heeft ontslag genomen als bestuurslid. 

Het BO moet beslissen of Sonia vervangen moet worden en zo ja, op welke manier die 

vervanging zal georganiseerd worden. 

Conclusie 

Het BO wil een nieuwe expert(e) coöpteren en die coöptatie laten goedkeuren op de 

volgende AV.  

 

3. Privacybeleid: bezwaar door VAL 

Informatie 

Cedric heeft het Privacycharter opgemaakt door AContrario gecommuniceerd aan de 

federaties. Ook heeft hij de overeenkomst voor gegevensverwerking meegedeeld aan de 

leden van de OI en de rechters.  

De VAL heeft bezwaar geuit. Evy, Lien, Johan, Niels en Cedric hebben samengezeten met 

AContrario om dit te bespreken. Een oplossing zou zijn om voor doping een apart charter 

te maken waarin VST en de federaties als onafhankelijke verwerkers worden aangeduid.  

Conclusie 

Het BO vraagt AContrario om een ontdubbeling van het privacycharter te voorzien. Dit 

zal meegenomen worden in het overleg met de VAL. 

 

4. Goed bestuur 

Informatie 

Dit is een agendapunt dat systematisch aangehaald wordt. 

Dirk geeft een update. 
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Conclusie 

De bestuursleden nemen kennis van de huidige score van het VST. Er zijn nog 

verbeterpunten die vooral zullen aangepakt worden bij de publicatie van de nieuwe 

website en bij het afwerken van het intern reglement. 

 

5. Stand van zaken financiën  

Informatie 

Dit is een vast punt dat Marc brengt wanneer nodig. 

Conclusie 

De onkostennota’s van de bestuurders moeten ingediend worden bij Marc per mail 

tegen 20 juni.  

Het VST zal een aangifte Reprobel doen. 

 

6. Evaluatie bevraging federaties 

Informatie 

Het VST heeft eind april een bevraging uitgestuurd naar alle leden. 

De bevraging peilt naar: 

- de ervaring van de federatie bij VST-dossiers 

- een eventuele nood aan ondersteuning bij het recupereren van de procedurekosten 

van het VST 

- de bijkomende materies waarin het VST de federatie zou kunnen bijstaan 

28 federaties vulden de bevraging in. De resultaten zitten in bijlage. 

Deze resultaten moeten geëvalueerd worden en kunnen een rol spelen bij de keuzes die 

het BO dient te maken (bijvoorbeeld inzake een mogelijke uitbreiding van 

bevoegdheden). 

Wat de opmerkingen betreft over gebrek aan spontaan geven van stand van zaken 

tijdens lopende procedures werd de afspraak gemaakt dat we niet systematisch 

feedback geven (dit is veel te belastend qua administratie) maar aan het begin van de 

procedure melden dat ze ons steeds kunnen contacteren om een stand van zaken te 

krijgen. 

Conclusie 
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Een werkgroep zal bekijken of VST kan optreden als (beroeps)instantie voor beslissingen 

omtrent genderproblematiek. Daarbij kan ook bekeken worden of matchfixing op 

dezelfde manier aangeboden kan worden. 

  

7. Varia  

Stand van zaken website: Stijn heeft verschillende bedrijven gecontacteerd en 

offertes opgevraagd. 

Beslissing: het BO opteert voor de offerte van Flux. 

 


