Raad van bestuur
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

Donderdagavond 9 mei 2019
Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 in Gent
Appelmans Sabine, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef,
Kerremans Janne, Terryn Wouter, Van Camp Ellen, Verellen
Joeri, Vergauwen Marc (voorzitter).
Zonder stemrecht: De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter.
Verontschuldigd (met volmacht): Ronny Kloeck, Jan Matthys, Debbie Van Biesen.
Verontschuldigd: \

Verslag
1. Verwelkoming
Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 3 verontschuldigingen waarvan 2 met
volmacht dus de raad van bestuur kan geldig beslissen.
De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden welkom en schetst de introductieprocedure die in een
1 op 1 plaatsvindt met de directeur. De nieuwe bestuurders ontvangen dan ook alle relevante
documenten met bijkomende toelichting en een benoemingsbrief.
2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen
Het verslag van de raad van bestuur van maart wordt goedgekeurd. Opvolging actiepunten:
•
De acties voor de korte termijn werden opgevolgd (afvaardiging algemene vergadering
BPC + informeren kandidaat-bestuurder mbt onverenigbaarheden)
•
Vervolgtraject nieuwe website (zie punt 3.2.1.1)
•
Analyse en ontwikkeling van type clubs o.a. ifv lidmaatschapsbijdrage en structuur (FV
– VZW) wordt verder bestudeerd door de medewerker clubondersteuning.
3. Dagelijkse werking
3.1
3.1.1

Breedtesport
De teamcoördinator geeft een toelichting over de werking en ambitie van breedtesport
volgens de 5 strategische doelstellingen: sportaanbod (SD4), clubbegeleiding (SD5) en
jeugdsport (SD7), integratiebeleid (SD6) en het laagdrempelig project (SD9).
(B2019026 – presentatie ter plaatse)
Er wordt gevraagd naar de motivatie waarom commissies (steunfuncties) actief zijn
voor de doelgroep met visuele beperking (VI) en psychische kwetsbaarheid (PSY) en
bijvoorbeeld niet voor personen met verstandelijke (VE) of fysieke (FYS) beperking.
De directeur licht toe dat de Commissie PSY opgestart is om debatten en meer
praktische ervaringen weg te trekken van het niveau van de raad van bestuur en onder
te brengen in een Commissie die acties uitwerken of adviezen kan voostellen aan de
raad van bestuur.
De oprichting van de Commissie VI kwam tegemoet aan een wens om als doelgroep
sterker vertegenwoordigd te zijn in de organisatie.
Specifiek voor VE leert de dagelijkse praktijk dat de doelgroep wel goed wordt bereikt.

3.1.2

Die signalen komen zowel van eigen clubs maar ook van reguliere clubs die een werking
opstarten. De organisatie Special Olympics Belgium speelt hier zeker ook een rol. Op dit
moment leeft de nood niet sterk om een bijkomende Commissie of Steunfunctie te
installeren.
Ter afronding van de toelichting schetst de directeur dat we (dankzij en) ondanks de
goede werking voor breedtesport toch ook voor een aantal uitdagingen staan:
•
Ons ledenaantal blijft dalen mede door een goede integratiewerking.
•
Het competitief aspect verliest aan belang (veel federaties delen deze ervaring)
waardoor laagdrempelige initiatieven als opstap of toeleiding naar competitie
(nog) belangrijker worden.
•
Voor de grote groep van sporters met psychische kwetsbaarheid blijft het een
zoektocht naar manieren om sport te verankeren in clubs die ook
bestaansmogelijkheid hebben zonder een overkoepelende setting. Bovendien
zullen we nog meer moeten inspelen op de gevolgen van de
vermaatschappelijking van de zorg.
G-bowlingclub Leuven – De Dreambowlers – wordt voorlopig aanvaard.

3.2
3.2.1

Management
Fusie met G-sport Vlaanderen: de voorzitter geeft een korte toelichting van het Gsportlandschap voor de nieuwe bestuurders en herhaalt de voorgeschiedenis van dit
fusietraject (zie verslag RvB maart 2019, punt 3.1). Na akkoord van de raden van
bestuur en algemene vergadering van zowel Parantee-Psylos als G-sport Vlaanderen zou
een eerste stuurgroep plaatsvinden op 11/4. Op de vooravond van de stuurgroep werd
dit overleg door G-sport Vlaanderen geannuleerd.
Na deze gebeurtenis vond op 9/5 een gesprek tussen de top van Sport Vlaanderen en
Parantee-Psylos plaats.
De conclusies en voorgestelde aanpak na deze bespreking zijn:
•
Sport Vlaanderen laat aan de nieuwe Vlaamse regering weten de structuren in
het G-sportlandschap te willen rationaliseren.
•
Parantee-Psylos wacht op een signaal vanuit G-sport Vlaanderen ifv een vervolg
van de fusiegesprekken. Parantee-Psylos zal in een eventueel gesprek melden
dat wij pas kunnen fuseren na de Paralympische Spelen Tokyo 2020.
•
Ondertussen werken we verder conform onze beleidsnota en de nieuwe
communicatiestrategieën van Billie Bonkers.
•
Raad van bestuur G-sport Vlaanderen: eisen dat ook Parantee-Psylos akkoord is
met extern bureel dat fusie zou begeleiden. Bij voorkeur steken meerdere
(minimum 3) bureaus in, zo ook Billie Bonkers.
Dit plan van aanpak wordt goedgekeurd door de raad van bestuur.
3.2.1.1
Werkdocument fusie (B2019028): Het document heeft een dynamisch karakter en
zal nog moeten aangepast worden wanneer het traject zou vorderen, o.a. met
betrekking tot een aantal formele en juridische aspecten (bijvoorbeeld samenstelling
raad van bestuur of algemene vergadering)
3.2.1.2
Vervolgtraject nieuwe website (actiepunt vorige RVB): in navolging van de
goedkeuring in punt 3.2.1 wordt goedgekeurd om de nieuwe website met nieuwe
look & feel te implementeren met de huidige naam Parantee-Psylos. De doelstelling
om de website te lanceren blijft begin september 2019. De structuur van de website
met wireframes zou voldoende aanpasbaar zijn bij een latere naamswijziging en
verandering van opdrachten en dus rubrieken. Parantee-Psylos beschikt over en
behoudt twee Facebookpagina’s waarvan één algemene en één voor de PSYdoelgroep.
Actiepunt: overleg met Billie Bonkers ifv uittekenen beste aanpak zowel voor de
implementatie van de website als (gekoppelde) communicatiestrategieën.
3.2.2 De bespreking en bijhorende herziening van het huishoudelijk reglement zal in een
aantal fasen gebeuren. Voorgestelde wijzigingen of passages die kunnen veranderen
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werden gemarkeerd in het voorbereidende document voor de hoofdtukken 1 tem 5
(B2019029).
Actiepunt: wijzigingen waarvoor akkoord bestaat, worden tegen de volgende raad van
bestuur in de tekst aangepast. Goedkeuring volgt dan later na de volledige revisie. Extra
toelichting met betrekking tot volgende elementen:
o De omschrijving van de doelgroep (1.2) blijft een uitdaging. De beschrijving of
definitie blijft behouden mede omdat die tot stand is gekomen met de G-sport
actoren in Vlaanderen en ook in het decreet van de georganiseerde sportsector
is opgenomen. Ook eerdere besprekingen in het bestuur leidden tot dezelfde
uitkomst omdat het de intentie van onze organisatie blijft om niemand uit te
sluiten.
o Te bekijken cfr vraag op onze algemene vergadering: moet in het geval van de
individuele lidmaatschapsformule gespecifieerd worden dat officials ook op die
manier rechtstreeks bij de federatie kunnen aansluiten of beperken we ons tot
een brede omschrijving?
o Stemming raad van bestuur (5.7): het bestuur beslist dat de beperking op het
geven van volmachten (3 per jaar) niet langer blijft bestaan.
3.2.3 Goed bestuur
3.2.3.1
Aanduiding ondervoorzitter: de kandidatuur van Stef Dehantschutter voor de positie
van ondervoorzitter wordt goedgekeurd.
3.2.3.2
Geen specifieke te melden punten mbt de algemene vergadering van de Vlaamse
Sportfederatie (VSF) op 21/3.
3.2.3.3
Geen specifieke mededelingen of beslissingen met betrekking tot de algemene
vergadering van het Vlaams Dopingtribunaal (VDT) op 25/3. Onze aanwezige
bestuurder verwijst enkel naar het debat omtrent het gezamenlijk tuchtorgaan en
het onderbrengen bij respectievelijk VDT of VSF.
3.3
3.3.1

3.3.2

3.4
3.4.1

Communicatie
De ontwikkeling en productie van de 1ste tv-spot van RosesRBlue loopt. Het gevoel is op
dit ogenblik erg goed waarbij het productiehuis op dit moment een goed evenwicht lijkt
te vinden tussen emotie en boodschap. Er komen 3 spots van 30 seconden met 3
topsporters die schermtijd krijgen op TV (VRT) en cinema. Daarnaast wordt de content
ook gebruikt voor een eigen spot met een link naar breedtesport en deze kunnen we
zelf verspreiden via de eigen kanalen.
Parantee-Psylos doet op dit moment een voorstel van return aan Trapmann ifv
sponsoring. Dit bedrijf is gespecialiseerd in toegankelijkheidsaanpassingen aan
voertuigen.
Topsport
Het bestuur bespreekt het artikel dat in HLN verscheen mbt nationaal goalbalteam
dames (B2019030). Er is begrip voor de wens tot ondersteuning en voor het feit dat het
timmeren aan de weg in topsport voor de sporters zelf een moeilijke weg is. Anderzijds
blijven de conclusies zoals geformuleerd door onze topsportcommissie dezelfde. De
prestatielijn en doelen werden ondanks ondersteuning onvoldoende bereikt. In de
reactie in het artikel worden bovendien meerdere elementen onterecht door elkaar
gebruikt. Topsport gaat in de eerste plaats om progressie en doelstellingen terwijl in de
opbouw van de argumentatie ook de nadruk wordt gelegd op doelgroepen die aandacht
zouden moeten krijgen. Deze extra aandacht is belangrijk en wordt bevestigd voor
breedtesport maar wordt best ontkoppeld van topsport.
Actiepunt: het team werd uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter, de directeur
en de topsportcoördinator en zal plaatsvinden op 27/5. Het team krijgt de kans om te
ventileren en tegenargumenten te bespreken. Vanuit Parantee-Psylos wordt de
gefundeerde beslissing van de topsportcommissie herhaald en verdedigd.
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4. G-sport Vlaanderen
4.1
4.2
4.3

Raad van bestuur: /
Algemene vergadering 28/3: geen specifiek te melden punten.
De betrokken bestuurder geeft toelichting over de manier waarop het fusie-onderwerp
wordt aangepakt.

5. BPC
5.1
5.2

Raad van bestuur: /
Campagne Tokyo 2020: in deze fase worden door BPC ook de kandidaturen van de
bureaus (waaronder RosesRBlue) beoordeeld voor de communicatie richting de
Paralympische Spelen van Tokyo.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen
6.1
6.2
6.3
6.4

Team2Board maart
Management Commission 20/2
Raad van Bestuur BPC 11/3
Commissie VI 30/3

7. Rondvraag
7.1
7.2
7.3
7.4

VZW voor rolstoelbasketbal is een samenwerkingsverband van 3 clubs en stelt de vraag
of zij kunnen aansluiten: dit is mogelijk als toegetreden lid.
Planningsteam beleidsnota 2021-2024: Ellen en Wouter participeren vanuit het bestuur.
Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.
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