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Aanwezige en vertegenwoordigde leden: 

Badminton Vlaanderen 

Basketbal Vlaanderen (volmacht aan Tennis Vlaanderen) 

Danssport Vlaanderen 

FROS Multisport Vlaanderen 

Golf Vlaanderen 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

Handboogliga (volmacht aan Waterski en Wakeboard Vlaanderen) 

Klim- en Bergsportfederatie (volmacht aan Vlaamse Atletiekliga)  

Koninklijke Belgische Voetbalbond 

Koninklijke Belgische Biljartbond 

Koninklijke Belgische Korfbalblond – Vlaamse Liga (volmacht aan Golf Vlaanderen) 

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (volmacht aan KBVB) 

Paardensport Vlaanderen 

Parantee-Psylos 

Petanque Federatie Vlaanderen 

Rugby Vlaanderen (volmacht aan Paardensport Vlaanderen) 

Sneeuwsport Vlaanderen (volmacht aan Vlaamse Kano & Kajak Federatie) 

Sporta-federatie 

Sportievak (volmacht aan Sporta) 

Tennis Vlaanderen 

Triatlon Vlaanderen (volmacht aan Paardensport Vlaanderen) 

Vlaamse Atletiekliga 

Vlaamse Baseball en Softball Liga (volmacht aan FROS) 

Vlaamse Boksliga 

Vlaamse Hockey Liga 

Vlaamse Judofederatie 



Vlaamse Kano & Kajak Federatie 

Vlaamse Karate Federatie 

Vlaamse Reddingsfederatie 

Vlaamse Roeiliga (volmacht aan Wind en Watersport Vlaanderen) 

Vlaamse Schaatsunie (volmacht aan Vlaamse Schaatsunie) 

Vlaamse Snookerfederatie 

Vlaamse Tafeltennisliga 

Vlaamse Wushu Federatie 

Vlaamse Zwemfederatie 

Waterski & Wakeboard Vlaanderen 

Wind en Watersport Vlaanderen 

 

De Algemene Vergadering vergadert met 37 aanwezige en/of gevolmachtigde leden. Aangezien er 48 

leden zijn, is het 2/3e quorum, vereist voor een statutenwijziging, dus bereikt. 

 

1. Welkomstwoord voorzitter van de BAV 
 

De vergadering wordt voorgezeten door de secretaris, Johan Druwé, die de voorzitter en de 

ondervoorzitter verontschuldigt voor hun afwezigheid. De voorzitter van de BAV heet iedereen welkom 

en roept de leden op om de vergadering sereen en respectvol te laten verlopen. 

2. Goedkeuring verslag 19/08/2020 
 

Het verslag van de vorige BAV, dd. 19 augustus 2020, wordt goedgekeurd. De vraag wordt gesteld 

wanneer het verslag van de AV aan de leden bezorgd wordt. De voorzitter antwoordt dat het gebruikelijk 

is om het verslag ongeveer een maand na de AV te bezorgen aan alle leden.  

3. Wijziging van artikel 30 § 1 van de statuten 
 

De voorzitter legt uit dat er een statutenwijziging op de agenda staat die de overgangsbepaling 

opgenomen in artikel 30 §1 van de statuten zou vernietigen, indien ze aangenomen wordt. In dat artikel 

staat dat de bestuurders hun termijn kunnen voleindigen tot uiterlijk het jaar 2024. De voorzitter licht toe 

dat een wijziging van dit artikel niet noodzakelijk is om over te kunnen gaan tot de volgende punten op 

de agenda. 

Er worden twee stemopnemers aangeduid die zullen vaststellen hoeveel JA/NEEN/ONTHOUDING-

stemmen er zijn. 

- Er zijn 35 ja stemmen. 
- Er is 1 nee stem. 



- Er is 1 onthouding. 
 

De statutenwijziging werd aldus aangenomen. 

Het lid dat nee stemde vraagt om akte te nemen over de onvrede die hij heeft over de gang van zaken. 

De nee-stem is niet noodzakelijk gericht tegen die statutaire bepaling, maar wil aankaarten dat het lid 

het niet eens is met hoe de zaken gelopen zijn. Het lid dat zich onthield, wil zich hierbij aansluiten. 

 

4. Vraag tot individuele herbevestiging/vertrouwen van de vijf overgebleven bestuurders van het 
ex-Vlaams Doping Tribunaal, nu Vlaams Sporttribunaal. Bij een gebrek aan vertrouwen (> 50% 
van de stemmen) eindigt het mandaat van betrokken bestuurder. 

 

De aanwezige bestuurders die het vertrouwen vragen nemen het woord en lichten hun motivatie toe. 

Aangezien dit een stemming op personen betreft wordt er geheim gestemd. De stemopnemers stellen 

volgende resultaten vast: 

- Jean-Paul Van Ussel: 10 stemmen voor, 24 stemmen tegen, 3 onthoudingen 
- Guy Craybex: 11 stemmen voor, 23 stemmen tegen, 3 onthoudingen 
- Marc Janssens: 31 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 3 onthoudingen 
- Koen De Carne: 11 stemmen voor, 21 stemmen tegen, 5 onthoudingen 
- Cedric Vanleenhove: 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding 

 

Marc Janssens en Cedric Vanleenhove zijn weerhouden als bestuurders. Het mandaat van de overige 

bestuurders eindigt met onmiddellijke ingang. 

5. Verkiezingen voor de eventueel opengevallen plaatsen. 
 

Er zijn drie bestuursmandaten opengevallen. De volgende personen stelden zich kandidaat voor een 

opengevallen functie: 

- Geert Alaerts voor FROS 
- Dirk Cossaer voor Parantee-Psylos 
- Bram De Bock voor Paardensport Vlaanderen 
- Dirk Deldaele voor Tennis Vlaanderen 
- Paul Standaert voor Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
- Paul Thys voor Vlaamse Atletiekliga 
- Rupert Friedrich Wittebols voor de Vlaamse Snookerfederatie 

 
De aanwezige kandidaten (en de vertegenwoordigster van Paardensport Vlaanderen voor kandidaat 

Bram De Bock) geven een korte toelichting bij hun motivatie, waarna tot de geheime stemming wordt 

overgegaan. De stemopnemers stellen vast dat volgende drie personen verkozen zijn:  

- Dirk Deldaele (29 stemmen) 
- Bram De Bock (27 stemmen) 
- Paul Standaert (13 stemmen) 

 

Volgende personen werden niet weerhouden: 



- Geert Alaerts (12 stemmen) 
- Dirk Cossaer (12 stemmen) 
- Paul Thys (5 stemmen) 
- Rupert Friedrich Wittebols (5 stemmen) 

 

6. Slotwoord voorzitter BAV 
 

De voorzitter van deze BAV feliciteert de nieuwe bestuursleden, dankt iedereen voor de aanwezigheid 

en nodigt iedereen uit voor het niet-statutaire gedeelte dat de nieuwe werking van het Vlaams 

Sporttribunaal zal toelichten. 

 

 


