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Verslag 

 

1. Verwelkoming 

 

Opening van de vergadering door de voorzitter. Alle bestuurders zijn aanwezig en het bestuur kan 

geldig beslissen. Het bestuur bereidt zich voor op een (mogelijke) reeks van digitale vergaderingen. 

 

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen 

 

2.1 Het verslag van de bestuursvergadering van 15/09 wordt goedgekeurd. Op te volgen actiepunten: 

2.1.1 De vraag en analyse van de mogelijkheden en kosten om alle leden op dezelfde manier te 

verzekeren komt aan bod tijdens de vergadering (zie agendapunt 3.2.1). 

2.1.2 De extra communicatie met betrekking tot de middelen uit het Noodfonds via lokale besturen 

werd begin oktober gevoerd. Enerzijds via een nieuwsbericht (1/10) via de website en 

ondersteund via sociale media en nogmaals in de nieuwsbrief voor clubs op 6/10. De 

boodschap kan later nog worden herhaald, bv. wanneer details bekend zijn over de 

noodfondsmiddelen die via de federatie naar de clubs kunnen stromen. 

2.1.3 De relevantie van het criterium rolstoelbehendigheid bij BC3 is ontstaan met de wijziging van 

Boccia-reglementen. Een speler kan buiten het vak rijden om bepaalde hoeken te bekijken en 

een strategie te bepalen. Werpen dient echter vanuit het vak te gebeuren waardoor het (tijdig) 

terugkeren en dus rolstoelbehendigheid een belangrijke factor kan zijn.  

 

3. Dagelijkse werking  

 

3.1 Breedtesport  

3.1.1 De coördinator breedtesport geeft een presentatie over het luik breedtesport in het beleidsplan 

en blikt ook terug en vooruit op deze vreemde ‘Covid-sportseizoenen’ (B2020047): 

• Accenten van het beleidsplan ‘21-’24 in de relevante strategische doelstellingen zijn: 

o SD4 (sportaanbod): expliciete aandacht voor fairplay; acties om ook meer 

jongere sporters (-18 jaar) bij het aanbod te betrekken en meer ambassadeurs 

voor G-sport bijvoorbeeld ex-topsporters. 



 

o SD5 (clubondersteuning): aantal clubbezoeken en het aantal clubcontacten 

verhogen door clubondersteuning ook breder met het team in te vullen.  

o SD6 (integratiebeleid): aandacht voor (registratie) aantal G-sporters bij de 

partnerfederaties; aanvatten en realiseren van het integratietraject bij de 

federaties tafeltennis, wielrennen en zwemmen onder (bege-)leiding van een 

taskforce; inzetten op gezamenlijke bijscholingen met partnerfederaties; 

project rolstoelvaardigheden (‘21) en G-sport in het sportkompas (‘23). 

o SD7 (beleidsfocus jeugdsport): organisatie Jeugdsportfeest met een nog 

actievere rol voor clubs in de buurt. 

o SD9 (beleidsfocus laagdrempelig sporten & project RC): de focus van het luik 

met doelgroep PSY uitbreiden richting volwassenen; verankering project G-

sportcoaches in revalidatiecentra richting 2021; verdere uitbouw van de 

individuele toeleiding van potentiële G-sporters. 

o SD11 (beleidsfocus innovatie): opmaak van een handleiding en educatief 

materiaal (‘21) waarna de daaropvolgende jaren ingezet wordt op realisatie in 

bestaande en potentiële clubs (15 clubs). 

• Terugblik en vooruitblik op Covid-sportseizoenen: 

o Ondanks de moeilijke omstandigheden werden een aantal positief onthaalde 

activiteiten gerealiseerd (Move it Vlaanderen, ook buiten non-stop voor G-

sport, digitale trefmomenten).  

o Ook de komende periode wordt nagedacht over haalbare concepten met 

respect voor de Covid-maatregelen (virtuele zwemwedstrijd, challenges, …) en 

wil de federatie vooral blijven inzetten op betrokkenheid en actief contact. 

o Een bestuurder geeft mee dat het erg belangrijk blijft om vanuit de federatie 

helder en snel te communiceren over nieuwe maatregelen en dus richtlijnen. 

3.1.2 Het aangepaste sporttechnisch reglement showdown werd unaniem via mail bekrachtigd 

(B2020046). 

3.1.3 Het overzicht van financiële clubondersteuning ‘SupPORT’ werd ter info bezorgd. Interessant 

om vast te stellen, is dat deze keer ook een aantal PSY-clubs een dossier hebben ingediend en 

zo ondersteuning krijgen (B2020048). 

3.1.4 Er is aandacht en dank voor de hoofdscheidsrechter powerchair hockey die recent de 

beslissing nam om te stoppen. Een vervanger is er nog niet maar er wordt gewezen op de 

situatie dat de competitie en werking al (en nog) een hele tijd stil ligt aangezien hier sporters 

uit een voor Covid-19 kwetsbare (hoog risico-)groep participeren. Een bedanking kan 

bijvoorbeeld op de AV van volgend jaar. 

3.1.5 De schrapping van sportclub Bethanië Zoersel wordt meegedeeld. De beslissing past in de erg 

moeilijke situatie waarin veel PSY-clubs (als deel van een zorgsetting) in deze corona-periode 

verkeren maar is tegelijk verrassend en jammer omdat de club één van de 2 kandidaten was 

om het innovatief sportclubmodel te implementeren.  

 

3.2 Management 

3.2.1 Het aangepast tariefvoorstel van eenzelfde verzekering voor alle aangesloten leden wordt 

toegelicht en goedgekeurd (B2020053 - nagestuurd). Volgende elementen worden 

meegenomen uit de discussie: 

• AP: Bij makelaar Arena navragen dat i) tarief wel degelijk behouden blijft bij jaarlijkse 

verlenging en ii) vrijwilligers niet-leden in clubs wel degelijk standaard ook voor 

lichamelijke ongevallen verzekerd zijn via de basispolis, zonder afsluiten van een extra 

comfortoptie, ongeacht grootte van de club en dus aantal vrijwilligers. 

• AP: Informatie met betrekking tot verzekeringen aan clubs duidelijk communiceren op 

de website. 



 

3.2.2 De aangepaste classificatiehandleiding wordt unaniem goedgekeurd (B2020049). De 

voornaamste wijzigingen zijn: 

• Correctie van terminologie doorheen de hele tekst. 

• Aanpassing procedure VE waar ook rekening is gehouden met vereisten van Virtus. 

• Aan te rekenen kost bij een nieuwe aanvraag na het onaangekondigd missen van een 

classificatie-afspraak. 

• Richting toekomst wordt nog gewerkt aan de procedure voor visuele beperking en een 

voorstel om de kostprijs te verhogen, waarbij overlegd wordt met LHF. 

3.2.3 Het voorstel van een flexibel in te vullen adoptieverlof van 6 weken voor een medewerker 

wordt goedgekeurd. Concreet moet dan niet gewacht worden op de startdatum van 2 

maanden na de geboorte wat bij adoptieverlof in principe het geval is. 

3.2.4 Het voorstel van een aangepaste werking van de MTC-steunfunctie zoals besproken in een 

kerngroep van de MTC wordt bekrachtigd. Volgende punten worden hier uitgelicht: 

• De noodzaak om in de bestaande constellatie verder te werken is er niet langer omdat 

dossiers goed opgevolgd worden door de medewerkers en vergaderingen met de 

gebruikelijke thema’s niet langer meerwaarde hebben. 

• We willen de belangrijke expertise en knowhow aanwezig in de MTC behouden en 

door middel van een nieuwe werkwijze ‘slapende’ leden activeren. Doel is om profielen 

aan thema’s te koppelen en ad hoc (afzonderlijke) contacten met MTC-leden mogelijk 

te maken waardoor de betrokkenheid hoog kan blijven: 

o Acute dossiers classificatie via ad hoc overleg verantwoordelijke collega; 

o Cases ikv integriteit via ad hoc overleg met (leden van de) ethische 

commissie via API’s; 

o Kinépool via coördinator topsport; … 

• Periodiek (bijvoorbeeld elke 8 maanden) zou een workshop kunnen georganiseerd 

waar alle MTC-leden (aangevuld met collega’s en andere experts) discussiëren over 

inhoudelijke topics in functie van advies voor het beleid van Parantee-Psylos, bv.: 

o Vervolg project G-sportcoaches 

o Uitrol letselpreventieprogramma naar clubtrainers 

o Panega (topsportvolgsysteem) 

o Toeleiding(-scampagne) 1ste lijn zorgverleners 

o Plan van aanpak (binding) neuromusculaire centra 

o Gezonde levensstijl, ook tussen de jaren van de Spelen, voor elke G-sporter. 

3.2.5 Flexplek ‘t Collectief in Leuven werd opgezegd. 

 

3.3 Communicatie 

3.3.1 De vraag of oproep van een bestuurder om specifieker en breder te communiceren over 

risicogroepen mbt Covid-19 en G-sport wordt besproken. De bestuurder licht toe dat de vraag 

vooral is ontstaan uit het gevoel dat verschillende actoren onvoldoende kennis 

(sportfederaties en breder) hebben over specifieke risicogroepen binnen de grote groep G-

sporters waardoor soms moeilijke discussies ontstaan (binnen clubs). De bestuurder stemde 

op eigen houtje af met de federatie-arts en stak verdere duiding en een beschrijving van de 

problematiek in een bijlage (B2020051). 

• Tot op heden en in samenspraak met de federatie-artsen werd gekozen om deze 

boodschap niet breed en expliciet als richtlijn te formuleren om een kleinere groep of 

deelgroep niet te stigmatiseren. Wel worden competitiemanagers en andere antennes 

naar de praktijk met dezelfde informatie bediend waardoor bijvoorbeeld in bepaalde 

sporten (powerchair hockey, zie hoger) sneller werd ingegrepen. 

• In heel specifieke en dieperliggende communicatie (bv. Wat doe je als iemand in de 

club positief test?) wordt deze informatie al wel meegegeven. 



 

• Bewegen en sporten heeft bovendien ook voor die deelgroep nog steeds positieve 

effecten en dus moet worden opgelet om enkel te ontraden. 

• AP: de boodschap herformuleren met het oog op een informatieve en heldere 

boodschap en (minstens) verspreiden naar partnerfederaties en clubs. Federatie-

artsen kunnen ondertekenen om de boodschap kracht bij te zetten. De timing moet 

best slim gekozen worden bv. in het licht van toekomstige versoepelingen. 

 

3.4 Topsport 

3.4.1 De aanvraag voor het talentenstatuut van Matthias B (atletiek) werd eerder unaniem 

goedgekeurd via schriftelijk overleg (B2020050 a & b) 

3.4.2 De aanvraag voor het talentenstatuut van het junior goalbalteam junior wordt unaniem 

goedgekeurd (B2020052). Het gaat in deze fase over 3 Vlaamse goalbalspelers. Het statuut is 

bovendien een voorwaarde om ook in deze coronaperiode verder te kunnen trainen. 

 

4. Fusie G-sport Vlaanderen 

 

4.1 Het fusietraject met G-sport Vlaanderen zal worden opgestart en begeleid door een externe 

veranderingsmanager die in deze fase wordt gerekruteerd via een opdracht van Sport 

Vlaanderen. Verwachting is dat de selectie binnen 1 à 2 maand kan worden beslist. Het is 

afwachten hoe de begeleider dit proces zal aanpakken.  

• Zoals steeds willen we als organisatie focussen op de eigen sterktes en visie waarbij 

G-sport en de sporters centraal staan. 

• Het bestuur wordt uitgenodigd om mee na te denken over de rol van de organisatie, de 

structuur, de strategie, de doelen en de keuzes die de vernieuwde context met zich 

mee zal brengen. Dit wordt een vast agendapunt op de bestuursvergadering. 

• De ambitie is uiteraard zoals steeds om de opdrachten op de beste en meest 

effectieve manier in te vullen. 

 

5. BPC – Belgian Paralympic Team 

 

5.1 Het (doorgestuurde) verslag van het Bestuur 8/10/2020 werd nog niet goedgekeurd omwille 

van de afwezigheid van overeenstemming rond een voorgestelde aanpassing van het intern 

reglement. De bedoeling is alvast om de autonomie van de topsportcoördinatoren bij het 

samenstellen van alle delegaties blijvend te garanderen conform de opdracht van de Sports 

Management Commisison. 

 

6. Ter info en doorgestuurde verslagen 

 

6.1 Team2Board sep 

6.2 BPC Management Commission 15/9 en 21/10 (doorgestuurd 26/10) 

6.3 BAV Vlaams Sport Tribunaal 30/9 (doorgestuurd 21/10) 

6.4 Bestuur BPC 8/10 (doorgestuurd 22/10): nog niet goedgekeurd 

 

7. Rondvraag 

 

7.1 De denkpiste wordt gelanceerd om in deze corona-periode de lidmaatschapsbijdrage van clubs 

(gedeeltelijk) te herzien tot bijvoorbeeld een symbolische bijdrage. Het bestuur stelt voor om af te 

wachten / te bekijken wat andere federaties doen maar is tegelijk wel positief over het idee, 

eventueel ook via andere initiatieven dan de clubbijdrage.  

 



 

7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.  

 

7.3 Volgende vergaderingen:  

• Meet & greet: 24/11. De mogelijkheid van een digitaal alternatief wordt bestudeerd. Informatie 

volgt van zodra er meer duidelijkheid is. 

• Donderdag 17/12  

• Di 23/2/2021 

• Do 18/3/2021 (AV) 

• Do 22/4/2021 

• Di 22/6/2021 

• Do 26/8/2021 (Tokyo?) 

• Di 19/10/2021 

• Do 16/12/2021 

 

7.4 De voorzitter dankt alle aanwezigen. 

 


