Verslag algemene ledenvergadering
Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw 6/06/2017
1. Algemeen
Datum: 6/06/2017
Uur: 20u00 – 22u00
Plaats: ISB (August de Boeckstraat 1, 9100 Sint-Niklaas)
Aanwezigen: David Nassen (ISB), Jikkemien Vertonghen (plaatsvervanger VUB), Luk Buyse
(SKA)
Personeel: Els Dom en Ineke Daelman
Verontschuldigd: Marc Theeboom (VUB), Geraldine Mattens (VSF), Lore Vandevivere (ICES),
Koen Scheerlinck (VVS)

2. Agendapunten
2.1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten
Marc Theeboom, Geraldine Mattens, Lore Vandevivere en Koen Scheerlinck zijn
verontschuldigd voor deze vergadering. De VUB werd vertegenwoordigd door
plaatsvervanger Jikkemien Vertonghen. Geraldine verleende via mail volmacht aan David.

2.2. Mededeling voorzitter
Vanaf heden tot juni 2018 zal David Nassen (ISB) de functie van voorzitter invullen. Dit
werd conform de statuten in onderling overleg tussen de bestuurders vast gelegd.
Volgens het huishoudelijk reglement zou Marc Theeboom (VUB) voorzitter worden voor
de periode juni 2018 – juni 2019. Aangezien Marc onder andere een sabbatical heeft
genomen tijdens deze periode werd in onderling overleg besloten deze volgorde te
wijzigen. Dit zal ook aangepast worden in het huishoudelijk reglement.

2.3. Goedkeuring verslag 13/09/2016 (zie bijlage 1)
De vergadering keurt het verslag goed.

2.4. Goedkeuring jaarrekening
Voor het eerste werkingsjaar is er nog geen officiële jaarrekening aangezien het eerste
werkingsjaar van 24/06/2016 tot 31/12/2017 loopt.

De aanpassing van begroting staat verduidelijkt in bijlage 2. De vergadering keurt de
begroting goed.
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2.5. Goedkeuring begroting 2017 (zie bijlage 2)

2.6. Jaarverslag 2016 (zie bijlage 3)
Het jaarverslag zoals voorgesteld in bijlage 3 wordt goedgekeurd.

2.7. Kwijting van de bestuurders
De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor wat betreft agendapunt
2.4, 2.5, 2.6.

2.8. Overzicht activiteiten 2017 en enkele inhoudelijke toelichtingen
a. Aanpassing huishoudelijk reglement: RVS-commissie (zie bijlage 4)
De aanpassing van het huishoudelijk reglement voor wat betreft de RVS-commissie
wordt tijdens de vergadering door Els toegelicht. De aanpassing wordt goedgekeurd.
b. Toelichting procedure en nota jeugd ‘impact op het hoofd’
De stand van zaken van de nota en de vooropgestelde procedure komen in de
vergadering kort aan bod. Ineke verduidelijkt het idee achter nota. We willen aan de
hand van deze nota, samen met de federaties, bereiken dat er gericht en
sensibiliserend gewerkt wordt rond impact bij jeugd en dat er stil gestaan wordt bij
de mogelijke acties die nog nodig zijn. De acties omvatten sensibiliseringsacties tot
reglementswijzigingen en zouden deel kunnen uitmaken van een gezamenlijk of
federatiegebonden actieplan.
De nota en de wijze waarop we dit concreet aanpakken zal ook aan bod komen in de
medische commissie van 21 juni. Op 28 juni staat een overleg gepland met de
federaties. Als tip vanuit de algemene vergadering voor het overleg van 28 juni
noteren we dat we de federaties kunnen activeren door hen zelf een aantal situaties
te laten aanbrengen.

d. De veranderde rol van het RVSP binnen de sportkaderopleiding VTS
Dit wordt toegelicht aan de hand van de nota alsook de besluiten van de Raad van
Bestuur. Volgende insteken kwamen aanvullend aan bod:
1. Er zal een overleg gevraagd worden met Hans Ponnet waarin we duiding geven
over de tegenstellingen in het beleid en onze vragen zullen stellen over de
rolinvulling en verantwoordelijkheden van het RVSP. Dit zal in de loop van
augustus-september gepland worden.
2. De denkcellen taekwondo en boksen hebben ook zelf een duidelijke
verantwoordelijkheid te nemen. Het RVSP moet in staat zijn de eigen prioriteiten
te realiseren.
3. Een laagdrempelige opleiding is noodzakelijk. Het RVSP zal dit vroeg of laat
moeten opnemen. We zijn van mening dat dit indien praktisch realiseerbaar wel
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c. Opvolging ondersteuningstraject lokale overheden
Verschillende steden namen deel aan het traject. Els en Ineke ervaarden dit als een
positieve samenwerking met de verschillende betrokkenen. Dit traject zullen we
herhalen in 2018. Hiervoor plannen Els en Ineke een overleg met ISB.

best past binnen het kader van VTS. Dit zal besproken worden op de
eerstvolgende vergadering van het overlegorgaan.

2.9. Varia
De volgende vergadering zal in de loop van februari of maart 2018 ingepland worden. Els
stuurt hiervoor een voorstel rond via mail. Het werkingsverslag en financieel verslag 2017
moet op 1 april 2018 ingediend worden bij Sport Vlaanderen.
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Verslaggever: Els Dom
Einde: 21u30
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