Vlaams Sporttribunaal
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal
6 oktober 2022, 13u30-16u30, Huis van de Sport, Gent
Aanwezig:
Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter)
(online), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, Niels
Verborgh, Paul Standaert
Personeel: Cedric Vanleenhove, Stijn De Koker
Verontschuldigd:
Bram De Bock
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Agendapunten Bestuursorgaan – 6 oktober 2022 – 13u30-16u30 – Huis van de Sport Gent
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Onderwerp
Goedkeuring verslag BO 30 juni
2022
Financieel
2.1. Stand van zaken financiën
2.2. Begroting 2023
2.3. Huisvesting VST
Bestuursaangelegenheden
3.1. Coöptatie nieuwe bestuurder
3.2. AV najaar 2022
3.3. Data BO’s 2023
Werking tuchtkamers
4.1. Opties ondertekening
klachtenformulier op website VST
4.2. Publicatie beslissingen VST op
websites
4.3. Stand van zaken doping
4.4. Update tuchtregister
4.5. Verhouding VST met
medewerkers/aangestelden
Varia

Gewenst resultaat
Goedkeuring verslag

Geschatte duur
5 min

Kennisname
Beslissing
Beslissing

15 min
20 min
10 min

Beslissing
Vastleggen datum en
inhoud
Vastleggen data

5 min
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5 min
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1. Goedkeuring verslag BO 30 juni 2022
Conclusie
Verslag wordt goedgekeurd.
Bijlagen
Verslag BO 30 juni 2022
2. Financieel
2.1. Stand van zaken financiën
Informatie
Penningmeester Marc bereidde dit punt voor.
Conclusie
De belastingaangifte is gebeurd.
Het VST zal Liantis contacteren.
Het BO heeft kennis genomen van de stand van zaken van de financiën.
Bijlagen
2.2.

Begroting 2023

Informatie
De begroting voor 2023 moet opgemaakt worden en voorgesteld worden op de AV.
Conclusie
Het BO beslist om voor 2023 30 tuchtzaken te begroten. De lidgelden worden niet
geïndexeerd. Marc maakt het ontwerp van begroting op.
Bijlagen
2.3.

Huisvesting VST

Informatie
Cedric en Stijn zijn steeds meer vragende partij voor een eigen kantoor. De redenen
hiervoor zijn veelvuldig.
Er is momenteel geen wachtlijst voor kantoren in het Huis van de Sport. Bovendien
zouden binnenkort kantoren kunnen vrijkomen want de Stad heeft de organisaties
binnen het Huis gevraagd om te bekijken of zij na de covidperiode nog al hun
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bureauruimte nodig hebben. Het VST zou dus misschien kans maken op een eigen
bureau.
Conclusie
Het personeel zal een officiële aanvraag doen bij de Stad Gent tot het bekomen van
eigen bureauruimte.
Bijlagen
3. Bestuursaangelegenheden
3.1. Coöptatie nieuwe bestuurder
Informatie
Astrid Vervaet, diensthoofd van de Sportdienst van de gemeente Knokke-Heist, is bereid
gevonden om de vacante plaats in het bestuursorgaan in te vullen. Het BO moet
beslissen of zij gecoöpteerd wordt tot de volgende AV. In bevestigend geval, moet ook
de onthaalprocedure voor nieuwe bestuurders besproken worden.
Conclusie
Het BO coöpteert Astrid Vervaet tot bevestiging op de volgende AV.
Bijlagen
3.2.

AV najaar 2022

Informatie
In het najaar organiseert het VST een tweede AV. De datum en de inhoud moet
vastgelegd worden. Zo zal de begroting 2023 en het jaaractieplan 2023 gepresenteerd
worden. Verder kan ook de nieuwe website voorgesteld worden. Cedric zal ook een
opleidingsmoment voor directeurs en API’s organiseren, volgend op het formele deel van
de AV.
Conclusie
De volgende AV gaat door op 14 december 2022 en wordt gevolgd door een interactief
leermoment over het verloop van een procedure bij VST.
Bijlagen
3.3.

Data BO’s 2023

Informatie
Het BO moet de vergaderagenda voor 2023 vastleggen.
Conclusie
Het personeel zal een kalender voor 2023 opmaken, met daarin alle relevante data voor
het VST, zoals AV’s, BO’s, opleidingen, etentje etc.
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Bijlagen
4. Werking tuchtkamers
4.1. Opties ondertekening klachtenformulier op website VST
Informatie
De nieuwe website is operationeel. De opmerkingen van de bestuursleden waren zeer
nuttig en zijn zoveel mogelijk overgenomen.
Federaties kunnen/moeten vanaf nu klachten GG indienen via het invulformulier op de
website. Ze werden daarover ingelicht. Momenteel is digitale ondertekening van het
formulier nog niet mogelijk. Stijn onderzocht in samenspraak met Flux de mogelijke
opties voor die ondertekening.
Conclusie
Het BO kiest ervoor om de digitale ondertekening van klachtenformulieren mogelijk te
maken, vanuit de doelstelling om zo digitaal en proceseconomisch mogelijk te werken.
De mogelijkheid tot ondertekening op papier blijft bestaan.
Bijlagen
4.2.

Publicatie beslissingen VST op websites

Informatie
Niels stelt de vraag naar de mogelijke publicatie van beslissingen van VST op het internet.
Hij vraagt zich af wat het nut kan zijn, de opportuniteit ervan en de werklast.
Conclusie
Het BO neemt kennis van een groeiende internationale tendens tot meer transparantie.
Daarom zal er intern gereflecteerd worden over de publicatie van beslissingen in
beperkte en geanonimiseerde vorm.
Bijlagen
4.3.

Stand van zaken doping

Informatie
Cedric heeft op 11 juli 2022 een herinnering gestuurd naar Jurgen van NADO maar geen
antwoord gekregen. Evy heeft ook verdere stappen gezet en brengt daarvan verslag uit.
Conclusie
VST communiceert naar NADO binnen welke termijnen zij de documenten wil ontvangen
en wacht de aanlevering af.
Bijlagen
4.4.

Update tuchtregister
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Informatie
Op 20 juni ll. vond een vergadering van de werkgroep tuchtregister plaats. In het
verlengde daarvan hebben Evy en Lien in augustus een overleg gehad met Hans Ponnet
van VTS.
Evy en Lien lichten verder toe.
Conclusie
Het BO stelt vast dat de beste optie het koppelen van het tuchtregister aan het
strafregister blijft. Deze optie wordt echter afgehouden. Het VST zal daarom contact
opnemen met Sport Vlaanderen.
Bijlagen
4.5.

Verhouding VST met medewerkers/aangestelden

Informatie
De relatie van VST met verschillende actoren (tuchtgriffiers,
tuchtrechters/tuchtonderzoekers, stagiairs, etc.) werd besproken.
Conclusie
Dit wordt verder opgevolgd, onder meer met de tuchtrechters.
Bijlagen
Vrijwilligersovereenkomst VST
5. Varia
- Bram De Bock nam ontslag als bestuurder. Zijn vervanging wordt besproken op
het volgende BO.
- De opleiding van het VST gaat door op 28 november 2022. Alle betrokkenen bij
VST kregen een uitnodiging.
- Remco Vanlerberghe, masterstudent rechten aan de UGent, startte op 26
september 2022 als stagiair bij het VST. Bestuursleden die juridische taken
zouden hebben voor Remco worden uitgenodigd die aan Cedric te laten weten.
- VSF heeft VST als toegetreden lid goedgekeurd op haar BO van september 2022.
- Om wat meer visibiliteit te creëren bij o.a. zittingen en opleidingen willen we
graag wegwijzers/pijlen en roll-up banners voorzien. Zie info Stijn.
- Het personeel zal het etentje van 2023 organiseren.
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