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Verslag 

 

1. Verwelkoming 

 

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 8 aanwezige bestuurders en 2 afwezige, waarvan 1 met 

volmacht. 

 

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen 

 

2.1 Het verslag van de bestuursvergadering van 23/02 wordt unaniem goedgekeurd. De actiepunten werden 

opgevolgd of komen verderop in de vergadering (zie punt 3.1.2) aan bod. Met betrekking tot het ruimer 

promoten van het ledenstatuut (ook individueel lidmaatschap) komen voorstellen vanuit het team 

breedtesport op de agenda van de volgende bestuursvergadering  van juni.   

 

3. Dagelijkse werking  

 

3.1 Breedtesport  

3.1.1 Sport Vlaanderen keurde de aanvraagdossiers voor de beleidsfocussen goed voor 2021 of langer 

(B2021019). De verantwoordelijke collega’s presenteren hun doelstellingen en acties aan het bestuur.   

3.1.1.1 Jeugdsportproject De jeugd, de DOEsport (tem 2024) – B2021019b: een bestuurder polst naar de 

impact van corona op de jeugdwerking. De analyse leert dat die ook speelt voor de jeugdsportclubs 

maar dat de daling in het ledenaantal iets lager ligt dan het gemiddelde van de federatie. Een 

bestuurder vraagt zich af of alle doelgroepen bereikt worden met het project. Het project staat open 

voor alle clubs maar op dit moment worden nog geen PSY-clubs bereikt wat zeker een doelstelling is 

op korte termijn. De organisatie van het jeugdsportfeest, één van de doelen van het project, staat 

gepland op 24/10 in Leuven in samenwerking met de stad en er wordt contact genomen met clubs 

uit de regio. Clubs die nog geen jeugdleden hebben, worden op dit moment niet actief aangespoord 

vanuit het project. Er wordt gesuggereerd om contact te nemen met bv. Akabe om meer jeugdige 

sporters te bereiken.  

3.1.1.2 Laagdrempelig project FUNdamentals (2021) – B2021019c & d : het project bevat meerdere 

onderdelen met zowel een duidelijke afbakening met betrekking tot rollen en doelen als 

kruisbestuiving via tools en goede praktijken. De uitdaging ligt in het structureel inbedden van het 

project in de werking van onze organisatie.  

• Laagdrempelig aanbod voor jongeren en volwassenen met (psychische) kwetsbaarheid: 

o via contacten met organisaties geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg nieuwe 

G-sportwerkingen of sportclubs opstarten, en 

o zoeken naar manieren om drempels voor personen met (psychische) 

kwetsbaarheid weg te werken. 



 

• Laagdrempelig aanbod voor jongeren en volwassenen met visuele en fysieke beperking:  

o via de organisatie van kleinschalige evenementen, m.n. Blind(sports)date en 

FUNday, zoveel mogelijk (kandidaat-)sporters bereiken. Het project is intussen 

geëvolueerd naar een model waarbij een lokaal netwerk (stad / gemeente ism 

lokale en doelgroep-specifieke actoren) de organisatie vanaf het tweede jaar zelf 

verderzet op basis van de opgedane ervaring en beschikbare tools. 

o gedurende 1 jaar sport en beweging in revalidatiecentra (RC) faciliteren door een 

netwerk met sportclubs in de regio op te bouwen. 

Een bestuurder vraagt zich af of alle centra hier na dit opstartjaar ook mee verder 

gaan, waarop bevestigend wordt gereageerd. Ook hier komen de vragen vanuit de 

centra intussen spontaan. 

• Onder SD9 vallen nog 2 andere laagdrempelige projecten, met name de individuele 

toeleiding en de G-sportcoaches in revalidatiecentra. 

o G-sportcoaches: de coaches zijn momenteel actief in 7 revalidatiecentra en halen 

mooie resultaten. Met het oog op de toekomst worden in samenspraak 

verschillende pistes voor structurele verankering besproken, ofwel rechtstreeks 

door het RC zelf ofwel via dienstverleningsfactuur met onze organisatie. 

Toekomstmogelijkheden voor personen met een niet aangeboren hersenletsel en 

chronische aandoeningen. Een bestuurder merkt op dat we op dit moment 

wellicht nog onvoldoende kinderrevalidatiecentra (-afdelingen) bereiken.  

o Individuele toeleiding: structureler opgepakt in september 2020. Een bestuurder 

vindt terecht dat we een duidelijk (minimum-)profiel van toeleider moeten 

definiëren. De suggestie komt om dit project financieel te laten ondersteunen op 

basis van de opgebouwde ervaring en positieve resultaten. Zeker als er een 

onderzoekscomponent kan toegevoegd worden, stijgen de kansen om toegang te 

krijgen tot fondsen of private middelen.            

3.1.1.3 Innovatief project (tot en met 2022) – B2021019e: het project wordt bemoeilijkt door corona omdat 

veel clubs direct verbonden zijn aan een setting waar de sportwerking is stilgevallen. Toch werden 

relevante contacten gelegd en zijn een aantal resultaten bereikt met betrekking tot vorming en de 

opmaak van een dynamische handleiding voor clubs. Omwille van de blijvende noden in de praktijk 

wordt gesuggereerd om (samen met de doelgroep) na te denken over nieuwe accenten binnen het 

project om een verlenging binnen dezelfde beleidsfocus innovatie te waarborgen.       

3.1.2 Als reactie op de daling van het aantal leden met een (psychische) kwetsbaarheid (B2021020) – 

versterkt door corona – wordt voorgesteld om een werkgroep op te richten met een mix van bestuurders 

en medewerkers. De werkgroep maakt de denkoefening om onze werking voor personen met een 

(psychische) kwetsbaarheid te verruimen. Tijdens de vergadering stellen zich 2 bestuurders kandidaat 

om mee te denken.    

3.1.3 De voorlopige aanvaarding van sportclub G-darts Belgium wordt bekrachtigd (B2021027).  

 

3.2 Management  

3.2.1 De ligatrainer atletiek zal van 1/5 tem 30/9 voltijds werken in plaats van 70% in functie van een optimale 

voorbereiding en deelname van onze atleten aan de Paralympische Spelen. Het bestuur spreekt haar 

waardering uit voor dit engagement. 

3.2.2 Op 16/3 vond voor het eerst sinds lang een vergadering van unisportfederaties plaats in functie van de 

evaluatie van het decreet op de georganiseerde sportsector (B2021021). Er werden verschillende 

standpunten besproken waarbij toch wel opvalt dat de cultuur van dialoog soms ver zoek is, in 

tegenstelling tot wat wij met Parantee-Psylos zelf proberen na te streven.   

 

3.3 Communicatie 

3.3.1 Communicatiecampagne Tokyo 

3.3.1.1 Het bestuur keurde via mail (16/3) unaniem goed om een aangepast bestek voor de ontwikkeling 

van portretten en tv-spot (Tokyo-campagne) te versturen naar relevante leveranciers (B2021022). 

Deze beslissing wordt bekrachtigd. 

3.3.1.2 De bestuurder actief in de steunfunctie marketingcommunicatie geeft meer uitleg bij de beoordeling 

van de ingediende offertes (B2021023 & 23bis) en het daarbij aansluitend advies van de 

steunfunctie. In totaal hebben 7 bureaus een offerte ingediend maar slechts 3 deden dit voor de 



 

volledige opdracht, met name het maken van 17 portretten en het creëren van een promotiespot om 

het grote publiek te sensibiliseren. In de beoordeling springt één offerte er bovenuit met volgende 

ranking tot gevolg:    

• Plaats 1: Billie Bonkers ism Pelican Street Studios. De voornaamste troeven van dit 

voorstel zijn de verweving van opdracht 1 en 2, de baseline die heel sterk aansluit op de 

geformuleerde vraag (i.e. brug topsport – breedtesport) en een sterk onderbouwd media-

advies voor verdere uitrol en gebruik.  

• Plaats 2: Moose-Stache. Qua budget en mediawaarde een goed voorstel en onderbouwd 

dossier. De inhoudelijke boodschap sluit minder goed aan bij de geformuleerde opdracht.  

• Plaats 3: Arendsoog. In dit voorstel matcht de inhoudelijke boodschap het minst met wat 

we willen bereiken, met name topsport gebruiken als hefboom om potentiële G-sporters 

aan te spreken.   

• Conclusie: het bestuur volgt het advies van de steunfunctie en keurt de ranking en 

gunning unaniem goed.    

3.3.2 De steunfunctie marketingcommunicatie heeft nood aan extra steun en de oproep om op zoek te gaan in 

het eigen netwerk wordt herhaald. Op een volgend gesprek met G-sport Vlaanderen zal deze vraag ook 

aan hen worden gesteld.  

 

3.4 Topsport 

3.4.1 Het bestuur bekrachtigt de toestemming tot ondertekening van een contract door atleet PG met Under 

Armour/Sportsville eerder unaniem goedgekeurd per mail dd 22/3/2021 (B2021024 & 24bis).  

3.4.2 De aanvraag van het talentenstatuut van wielrenner DA unaniem goedgekeurd per mail dd 6/4/2021 

wordt bekrachtigd (B2021025 & 25bis). 

3.4.3 Het bestuur buigt zich over de situatie waarbij sporter KB de duidelijke coronamaatregelen tijdens een 

buitenlandse stage niet heeft nageleefd (B2021028). Het bestuur erkent het belang van een 

ordemaatregel omwille van de risico’s en potentiële negatieve impact voor anderen en bereikt een 

akkoord over volgende maatregel, geldend tot het einde van de huidige contractduur: de sporter mag niet 

deelnemen aan de Ronde in Vlaanderen op 2/05/21 en krijgt daarnaast een voorwaardelijke boete ten 

bedrage van alle kosten die een volgende overtreding met zich meebrengt en een voorwaardelijke 

schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd na een volgende overtreding, in volgorde WB Oostende (6-

9/5) of WK Portugal (9-13/6) of een andere internationale wedstrijd.  

• AP Steven: in een volgende versie van de topsporterconvenant mogelijke sancties benoemen.  

 

4. Fusie Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen tegen 1/01/2022 

 

4.1 Op de Vlaamse Sportraad 18/3 stond het G-sportlandschap op de agenda met online presentaties van 

Sport Vlaanderen, G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos.  

4.2 De projectgroep kwam meerdere keren samen op 3/3, 19/3 en 2/4 (zie doorgestuurde verslagen). De 

voorbereiding gebeurt telkens in onder-ons meetings door beide directeurs en verantwoordelijke 

collega’s (in deze fase communicatie). 

4.3 De stuurgroep kwam een eerste keer samen op 29/3 (verslag nog niet doorgestuurd) 

4.4 De feedback op het voorontwerp decreetwijziging werd tijdig bezorgd (uiterlijk 25/3) aan Sport 

Vlaanderen en stemt overeen met de eerder doorgestuurde presentatie van het visielab rond deze topic 

(doorgestuurd 7/4).  

4.4.1 Definitie G-sport: “de sportparticipatie uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke, 

verstandelijke of visuele handicap of beperking, met een psychische kwetsbaarheid en/of met een 

chronische aandoening” 

4.5 Het planningsteam (met voorzitter en 1 bestuurder van beide organisaties en de directeur van Parantee-

Psylos) komt een eerste keer samen op 23/4 (B2021026) en bespreekt de aanzet raamovereenkomst 

met specifieke aandacht voor de samenstelling van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in 

de nieuwe G-sportorganisatie. 

4.5.1 Mogelijkheden voor de vernieuwde samenstelling van de AV? Er worden verschillende pistes besproken 

zoals afvaardiging vanuit groepen, regio’s, opdrachten volgens het decreet, etc. Een uitdaging ligt zeker 

in het verzoenen van de correcte representatie van clubs en de bijkomende opdrachten en dus raakvlak 

met andere stakeholders. Een aandachtspunt is zeker dat het werken met substructuren (die 

vertegenwoordigers afleveren) ervoor zorgt dat de werking van elk van die structuren ook veel formele 



 

aandacht vraagt. Een bestuurder suggereert dat het goed kan zijn om de denkoefening te starten vanuit 

de samenstelling van het bestuursorgaan. 

4.5.2 Hoe kan het vernieuwde bestuursorgaan er uitzien? De samenstelling en profiel- / rolomschrijving van 

bestuurders is belangrijk aangezien het bestuur de motor is van de werking. Het bestuur van Parantee-

Psylos wenst op korte termijn nogmaals samen te komen rond deze topic en dringt ook aan op een 

gezamenlijk bestuur met de bestuurders van G-sport Vlaanderen. 

• AP Jessica: vastleggen vergaderdatum in mei. 

4.6 In het Deloitte-traject worden momenteel speeddates georganiseerd zodat alle collega’s van de 2 

secretariaten elkaar kunnen leren kennen (22/4 en 26/4). 

 

5. BPC – Paralympic Team Belgium (PTBEL) 

 

5.1 Bestuur 24/2 (verslag doorgestuurd op 7/4/2021) 

5.2 Algemene vergadering 25/3 (verslag doorgestuurd op 20/4) 

 

6. Ter info doorgestuurde verslagen 

 

6.1 Team2board 2021-02 feb (doorgestuurd op 5/3) 

6.2 Steunfunctie marketingcommunicatie 9/3 (doorgestuurd op 15/4) 

6.3 Commissie topsport 16/3 (nog niet doorgestuurd) 

6.4 Commissie VI 20/3 (doorgestuurd op 7/4) 

6.5 Algemene vergadering Vlaams Sport Tribunaal 22/3 (doorgestuurd op 12/4) 

6.6 Algemene vergadering G-sport Vlaanderen 25/3 (doorgestuurd op 21/4) 

6.7 Team2board 2021-03 mrt (doorgestuurd op 19/4) 

 

7. Rondvraag 

 

7.1 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.  

7.2 Volgende vergaderingen:  

• Mei: werkgroep in te plannen volgens noodzaak ikv fusietraject 

• Di 22/6/2021 

• Do 26/8/2021 (Tokyo?) 

• Di 19/10/2021 

• Do 16/12/2021 

7.3 De voorzitter dankt alle aanwezigen. 

 


