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Verslag algemene ledenvergadering 

Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw 17/03/2021 

1. Algemeen 
 

Datum: 17/03/2021 

Uur: 13u00 – 14u30 

Plaats: digitaal via Microsoft teams (door overmacht wegen de crisisperiode - corona en ter 
bescherming van de volksgezondheid) 

Aanwezigen: Sofie Blondeel (vertegenwoordiger GSV), Luk Buyse (vertegenwoordiger SKA), 
Evy Van Coppenolle (vertegenwoordiger ICES), Jeroen Vanderputte (vertegenwoordiger ISB), 
Marc Theeboom (vertegenwoordiger VUB) 

Personeel: Els Dom (medewerker RVSP), Ineke Daelman (medewerker RVSP), Fran 
Vanderstukken (medewerker RVSP), Hannelore Poissonnier (ondersteuner boekhouding is 
aanwezig tot punt financieel verslag en jaarrekening) 

Verontschuldigd: Robin Ramakers (vertegenwoordiger VSF) 

 
Els Dom (coördinator RVSP) begeleidt de vergadering in opdracht van voorzitter Marc Theeboom.  
De besluiten resulterende uit de beraadslaging alsook de timing van de agendapunten staan telkens 
in cursief aangeduid in dit verslag. 
 

 
Start van de vergadering: 13u07 (00’00”) 

2. Inleiding 
 

De procedure wordt overlopen: Iedereen zet de camera aan. (Eventueel ook de microfoon uit indien 
hij/zij niet aan het spreken is.) De vergadering wordt opgenomen (zowel beeld als audio). Ineke en 
Fran notuleren. Elke stemming gebeurt via Microsoft Forms. 
 
Er wordt gevraagd aan al de aanwezigen of zij akkoord gaan met de voorgestelde procedure. De 
stemming gebeurt via Microsoft Forms. Het antwoord van de aanwezige leden is unaniem ja. Het 
resultaat wordt toegevoegd in bijlage 7 van dit verslag.  
 
Besluit: Iedereen is akkoord met de voorgestelde procedure.  
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3. Agenda 
 

        Aanvang punt 1: 02’01” 

3.1. Aanwezigheden en volmachten 
4 van 6 leden waren bij aanvang aanwezig. Evy Van Coppenolle (vertegenwoordiger ICES) sluit 
binnen een tiental minuten aan. Robin Ramakers (vertegenwoordiger VSF) heeft zich 
verontschuldigd zonder volmacht toe te kennen aan een ander lid. Op de presentatie zal VVS 
gewijzigd worden in GSV. Ook de afwezigheid van Robin zal nog aangepast worden op slide 4. 
 
Besluit: Met 5 op 6 leden zijn er voldoende leden aanwezig om geldig te stemmen over de 
geagendeerde punten. 

 
        Aanvang punt 2: 03’01” 

3.2. Voorstelling nieuwe medewerker Fran Vanderstukken 
Fran is sinds oktober 2020 aangesteld en zal ook in 2021 verder in dienst blijven bij het RVSP. Ze 
stelt kort het project vechtsport als middel voor aan de leden van de vergadering. Luk geeft de 
opmerking dat er op het afsluitend beeld van het filmpje vechtsportplatform.be vermeld wordt 
terwijl er gesproken wordt over Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw. Dit is een terechte 
opmerking, maar voor dit filmpje is dit ook een bewuste keuze omdat het filmpje breder gaat 
dan risicovechtsporten alleen. Niettemin moeten we hier voorzichtig mee zijn om verwarring te 
vermijden. Een brede verspreiding van het project zal gebeuren begin mei. We spreken dan ook 
onze partners aan om dit mee te verspreiden.  

Aanvang punt 3:14’18” 

3.3. Goedkeuring verslag algemene vergadering 30/03/2020 (Bijlage 1) 
De leden hebben geen vragen of opmerkingen. De vergadering gaat over tot stemming. Het 
resultaat van de stemming via Microsoft Forms wordt in bijlage 7 van dit verslag toegevoegd.  
Iedereen keurt het verslag goed. 
 

Besluit: Het verslag van de algemene vergadering van 30/03/2020 is goedgekeurd. 
 

 

Aanvang punt 4: 16’37” 

3.4. Financiële verslaggeving en jaarrekening 2020 (Bijlage 2a, 2b en 
bijlage 5) 

De toelichting gebeurt aan de hand van de bijlagen en de presentatie. Sofie Blondeel verzorgde 
het nazicht van de rekeningen. Sofie leverde daarvan reeds een attest aan. Ze bevestigt in de 
vergadering dat alles duidelijk was. Ze heeft verder geen aanvullingen.  
 
2021 werd afgesloten met winst. Het eigen vermogen is door de jaren heen opgebouwd tot 
€52.148,84. Dit verzekert de werking op korte termijn, maar op lange termijn volstaat dit nog 
niet. We moeten dit de komende jaren ook verder kunnen opbouwen. Els licht toe dat door de 
coronapandemie een aantal wijzigingen zijn gebeurd doorheen het jaar. Els vult aan dat de lening 
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van VSF ten bedrage van €11.000 in 2021 volledig wordt terugbetaald. Er zijn geen verdere 
vragen van de leden. 
 
De vergadering gaat over tot stemming. Iedereen keurt de financiële verslaggeving en 
jaarrekening goed. Het resultaat van de stemming via Microsoft Forms wordt in bijlage 7 van dit 
verslag toegevoegd.  

 

Besluit: De algemene vergadering keurt de financiële verslaggeving en jaarrekening 2020 goed. 
 

Aanvang punt 6: 21’20” 

3.5. Kwijting van de bestuurders 
Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering gevraagd om 
door te geven of ze kwijting geven aan de bestuurders voor de financiële verslaggeving en 
jaarrekening 2020. Iedereen geeft kwijting aan de bestuurders. Het resultaat van de stemming 
via Microsoft Forms wordt in bijlage 7 van dit verslag toegevoegd. 

 
Besluit: De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders. 

 
 

Aanvang punt 6: 22’00” 

3.6. Toelichting begroting 2021 (Bijlage 3) 
Els licht de begroting toe aan de hand van bijlage 3. De begroting werd opgesteld met de hoop en 
verwachting dat er in 2021 opnieuw meer fysieke ontmoeting mogelijk zou zijn. Er wordt 
verwacht dat de begroting zeker nog aangepast zal moeten worden gezien het er momenteel 
niet naar uit ziet dat live-activiteiten kunnen doorgaan. Het verlies dat nu opgenomen is in de 
begroting zal daardoor weggewerkt worden.  

Marc gaat dieper in op de extra ondersteuning die het platform voorziet voor de federaties met 
samenwerkingsovereenkomst. Sinds 2021 valt de extra ondersteuning van de VBL weg. Mogelijks 
kan hier concreter bekeken worden hoe we dit meer kenbaar kunnen maken en aanbieden. De 
ervaringen van deze federaties zijn immers positief. Luk sluit er bij aan dat het RVSP gericht 
promotie kan maken bij bepaalde federaties. Dit kan mogelijks voor meer inkomsten zorgen. 

De vergadering gaat over tot stemming. De leden keuren de begroting allemaal goed. Het 
resultaat van de stemming via Microsoft Forms wordt in bijlage 7 van dit verslag toegevoegd.  
 
Besluit: De begroting 2021 is goedgekeurd. 
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Aanvang punt 7: 31’39” 

3.7. Aanduiding rekeningnazicht 2021  
Sofie Blondeel (vertegenwoordiger GSV) is opnieuw bereid ook het rekeningnazicht voor 2021 op 
zich te nemen.  

 

 

Aanvang punt 8: 56’27” 

3.8. Jaarverslag 2020 (Bijlage 4) en belangrijkste conclusies 2020 
Els geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie welke wordt toegevoegd 
als bijlage 6 van dit verslag. De leden geven volgende reacties: 

- Marc: hebben we voldoende inzicht in de cijfers? Het is mogelijks interessant om ook 
meer cijfers bij andere kanalen op te zoeken bv. internationaal bij de buurlanden of 
cijfers die lokaal verzameld worden. We zouden hiervoor contact kunnen opnemen met 
KICS (Jasper Truyens). 

- Luk: feliciteert het platform met het geleverde werk. 
 

De vergadering gaat over tot stemming. Er werden twee pogingen ondernomen via Microsoft 
Forms, maar één van de 5 stemmen wordt niet geregistreerd. Daarom gaat de vergadering over 
tot een mondelinge stemming met als vraag: “keuren de leden het jaarverslag 2020 goed?”. De 
leden stemmen als volgt: 
 Luk Buyse (SKA): JA, GOED 
 Marc Theeboom (VUB): JA, GOED 
 Jeroen Vanderputte (ISB): JA, GOED 
 Sofie Blondeel (GSV): JA, GOED 
 Evy Van Coppenolle (ICES): JA, GOED 

 
Besluit: De algemene vergadering keurt het jaarverslag 2020 goed. 

 

         Aanvang punt 9: 1°05’59” 

3.9. Vooruitzicht 2021 
Els geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie welke wordt toegevoegd 
als bijlage 6 van dit verslag. Op slide 35 ontbreekt de GES-dag van 3 december 2021. 
De leden stelen volgende vragen/bedenkingen: 

- Luk stelt voor om het event Fighting Stances ook verder de communiceren via de 
partners. 

- Evy: ICES en GSV worden nu gevraagd om input te geven over de evaluatie van het GES-
decreet. Er is ook een evaluatie van het decreet georganiseerde sportsector, waar het 
RVSP onder valt. Zijn er bepaalde zaken die we best afstemmen met elkaar? Welke visie 
is er over de positionering van het RVSP binnen de decreten? Evy verduidelijkt ook dat zij 
voorstander is van doorgedreven samenwerking tussen de verschillende organisaties 
(RVSP, GSV, ICES…). Het is voor de sector niet altijd duidelijk om alles te begrijpen. Evy is 
steeds bereid daarover mee na te denken. Het bestuur neemt de vragen verder mee in 
het bestuurdersoverleg. 
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Aanvang punt: 10 1°32’00” 

3.10. Varia en vragen 
1. Dossier impact op het hoofd: de leden zijn voldoende op de hoogte over het dossier. We zijn 

in eerste instantie wachtende op de beslissing van het kabinet.  
 
2. De algemene vergadering 2021 zal doorgaan op woensdag 16 maart om 13u00 (via digitale 

weg vanop afstand). 
 
Einde van de vergadering: 14u30 
Verslaggeving: Els Dom (coördinator RVSP) 
i.o.v. 
Het bestuursorgaan 
 
 
 
 
 
Marc Theeboom 
(Voorzitter) 
 
 


