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Bijzondere Algemene Vergadering BOIC – 
10 september 2021 

De bijzondere algemene vergadering heeft plaats in het Belfius Congress Center 

(auditorium 44), Kruidtuinlaan 44 te 1000 Brussel.  

 

De Voorzitter, de heer Pierre-Olivier Beckers, opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

 

1. Eerbetoon aan Jacques Rogge 
 

  

Dames en heren, beste vrienden,  

  

Aan het begin van onze bijzondere algemene vergadering wil 

ik een warme hulde brengen aan Graaf Jacques Rogge, voormalig voorzitter van het 

IOC en het BOIC.  

  

Het nieuws van zijn overlijden op 29 augustus heeft ons diep geraakt. We 

waren aangeslagen en sprakeloos.  

  

Maar door zijn uitstraling, zijn acties en zijn persoonlijkheid zullen we allemaal sterker 

achterblijven. Op de ene of de andere manier heeft hij ons allen geraakt, gesteund en 

geleid.  

  

Jacques Rogge was eerst en vooral een volleerd atleet, een echte Olympiër. Als 

voorzitter van het BOIC, de EOC en het IOC was hij bovendien een buitengewoon 

sportbestuurder.  

  

Hij was visionair, doortastend en met zijn vele talenten heeft hij de Olympische 

Beweging en de topsport getransformeerd en sterker gemaakt, zonder daarbij de 

realiteit en gevoeligheden van éénieder uit het oog te verliezen.  

  

Want Jacques Rogge was bovenal een grote persoonlijkheid, een mooi persoon.  

  

Zijn grootste kwaliteit was zijn menselijkheid. Ondanks de immense 

verantwoordelijkheden die hij lange tijd heeft gehad, behield hij altijd een groot 

gevoel voor empathie. Zijn discretie en vriendelijkheid werden door iedereen 

geapprecieerd. Zijn gevoel voor ethiek en zijn vastberadenheid om de olympische 

waarden te verdedigen, gaven vertrouwen. Tot het einde bleef hij gepassioneerd door 

de sport en de atleten. Nauwelijks een maand geleden stuurde hij ons nog een bericht 

met felicitaties voor de prachtige prestaties van Team Belgium. Kortom, 

een reus van de internationale sportwereld. Hijzelf heeft ons verlaten, maar 

zijn stempel is onuitwisbaar.  

  

Beste vrienden, als eerbetoon aan een goede vriend en een 

uitzonderlijk bestuurder wil ik u vragen om recht te staan voor een minuut stilte. 
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2. Nazicht van de mandaten 
 

 

De mandaten werden nagezien bij de inschrijving van de vertegenwoordigers van de 

sportfederaties. De lijst van de aanwezige leden is als bijlage 1 bij de notulen 

gevoegd. De resultaten van de stemming zijn als bijlage 2 toegevoegd.  

 

 

 

3. Toespraak van de Voorzitter Tokio 2020 

 

 

Dames en heren,  

Beste vrienden,  

  

Voordat we overgaan naar de andere punten op de dagorde van deze belangrijke 

algemene vergadering, wil ik even stilstaan bij de resultaten van Team Belgium in 

Tokio.  

  

Zo meteen geeft onze topsportdirecteur en delegatieleider Olav Spahl u een meer 

gedetailleerde analyse.  

  

Van mijn kant wil ik eerst en vooral het Paralympic Team Belgium feliciteren voor de 

prestaties van de afgelopen twee weken. Een formidabel resultaat! Olympisch of 

paralympisch, stuk voor stuk zijn het atleten. Punt. De prestaties die ze leveren 

vragen dezelfde inzet, hetzelfde engagement, dezelfde opofferingen.  

  

Terug naar Team Belgium: welk vergelijkingspunt je ook neemt (sinds Antwerpen 

1920 of Londen 1948), de resultaten op de Olympische Spelen in Tokio waren nooit 

beter voor ons land!  

  

Dat is geen toeval, dames en heren. Deze resultaten zijn in de eerste plaats de 

verdienste van de atleten en hun entourage, uiteraard, maar ze zijn ook het gevolg 

van het werk van jaren door alle actoren in de topsport.  

  

Ik hoorde sommigen spreken van ‘chocolade medailles’ voor de 7 vierde plaatsen. Dit 

zijn geen chocolade medailles, integendeel, deze indrukwekkende vierde plaatsen 

tonen aan dat we alle reden hebben om te zeggen dat ons land in staat is om 10 

medailles of zelfs meer te halen op de Olympische Spelen. We kunnen en moeten deze 

resultaten bevestigen, we moeten nog ambitieuzer zijn.  

  

Om dat niveau te bereiken moeten de meest beloftevolle atleten hoger mikken dan de 

top 8, namelijk op de top 5. Alle statistieken tonen aan dat de grote meerderheid van 

de medailles worden gewonnen door atleten en teams die in de maanden voor de 

Spelen top 5-plaatsen hebben 

behaald. En, uiteraard, moeten de keuzes en middelen volgen.  

  

Voordat ik het woord geef aan Olav om wat dieper in te gaan op de Olympische 

Spelen, neem ik jullie graag nog even mee naar Tokio met enkele fantastische 

beelden.  

 

*** VIDEO ‘Best of Tokio 2020’ *** 
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4. Verslag van de Delegatieleider Tokio 2020 

 

 

Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium voor de OS van Tokio 2020, maakt een 

eerste korte evaluatie en vergelijkt de resultaten met de Spelen van Rio 2016.  

 

Team Belgium stuurde 123 atleten naar Tokio, naar Rio waren dat er 104. In Tokio 

behaalden 69 van de 123 atleten een plaats in de Top 8, dat wil zeggen 56% van alle 

Belgische atleten. Daarnaast waren ook de medaille kleuren beter dan in Rio.  

 

De delegatieleider legt uit dat de cijfers werden samengevat in de “Team Belgium 

performance dimensions index”.  

 

Hij benadrukt dat er ook één sport meer vertegenwoordigd was dan in Rio, en dat er 3 

teamsporten deel uitmaakten van Team Belgium.  

 

Olav Spahl legt verder uit dat we in het midden van het evaluatieproces van de Spelen 

zitten en gesprekken voeren met de atleten, de federaties, de wetenschappers, de 

collega’s en de gemeenschappen.  

 

Olav Spahl concludeert dat het een enorme eer voor hem was om delegatieleider te 

zijn en bedankt iedereen voor de goede samenwerking.  

 

Alvorens over te gaan tot de stemming over de verschillende resoluties, vraagt de 

voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, of er onder de afgevaardigden van de federaties die 

geen kandidaat hebben voorgesteld, kandidaten zijn voor de functie van 

stemopnemer.  

De twee stemopnemers voor de buitengewone algemene vergadering zijn Serge De 

Grève, bestuurslid van de Belgische zaalvoetbalbond, en Amir Ahmadi, vice-voorzitter 

van de Belgische Interfederale Fitness & Bodybuilding Federatie. 

 

 

5. Voorstel tot wijziging van de statuten 
 

 

De voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, legt uit dat er voor de organisatie van de 

stemming tijdens de Algemene Vergadering een beroep wordt gedaan op de firma 

LUMI, die op dit gebied veel ervaring heeft. Er werd besloten over te gaan tot 

elektronische stemming, die voordelen biedt inzake betrouwbaarheid, veiligheid, 

anonimiteit en snelheid.  

  

Elk stemgerechtigd lid van het BOIC ontving bij de ingang een elektronisch toestel (1 

per federatie en 1 per individueel lid), alsook een elektronische kaart (persoonlijk voor 

elk stemgerechtigd lid) die in het toestel moest worden gestoken om aansluitend te 

kunnen stemmen.  

 

Leden die een volmacht van een ander lid hebben ontvangen (van dezelfde categorie), 

hebben een tweede kaart ontvangen. Zij hebben eerst de ene kaart moeten insteken 

en dan de andere om de 2 stemmen uit te brengen.   
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De leden bekijken een korte video in het Frans en het Nederlands om de procedure 

voor het gebruik van de elektronische toestellen te illustreren.  

 

*** VIDEO STEMPROCEDURE LUMI FR + NL *** 

   

LUMI zal de uitslagen van de stemmingen na de AV aan een deurwaarder toezenden 

om deze voor alle doeleinden te bewaren.    

 

Er werd een testvraag gesteld, zodat ieder stemgerechtigd lid de werking van het 

elektronische stembakje kon testen.  
 

Wat het voorstel tot wijziging van de statuten betreft, hebben de leden het voorstel en 

een toelichtingsnota samen met de agenda van deze vergadering ontvangen. Er werd 

op 1 september 2021 via Microsoft Teams een informatievergadering georganiseerd, 

waarin de beweegredenen voor de belangrijkste wijzigingsvoorstellen werden 

toegelicht en vragen van de leden werden beantwoord. 

  

De wijzigingen worden voorgesteld door de Raad van Bestuur, die deze in zijn 

vergadering van 19 april 2021 heeft goedgekeurd.  

  

De voorgestelde wijzigingen zijn in de eerste plaats ingegeven door de dwingende 

bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het BOIC 

heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aanbevelingen van het IOC 

op te nemen, een aantal bepalingen die deel uitmaken van de principes van goed 

bestuur, alsook een aantal verduidelijkingen en modificaties, om beter aan te sluiten 

bij de huidige realiteit. 

 

De wijzigingsvoorstellen werden gegroepeerd in zeven verschillende resoluties, 

waarover de stemgerechtigde leden telkens moesten stemmen. 

 

Resolutie 1A. : Lijst van activiteiten die het maatschappelijk doel van het BOIC 

vormen – Art. 3 

➢ Deze resolutie werd eenparig, met 116 stemmen voor, goedgekeurd.  

 

Resolutie 1B. : Dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen – Art. 2; Art 7; Art. 8; Art. 17; Art. 19; Art. 40; Art. 56; Art. 57; Art. 58 

➢ Deze resolutie werd eenparig, met 116 stemmen voor, goedgekeurd.  

 

Resolutie 1C. : Mogelijkheden die het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen biedt – Art. 18; Art. 19; Art. 22; Art. 23; Art. 42; Art. 43; Art. 46 

➢ Deze resolutie werd met 114 stemmen voor en 2 stemmen tegen goedgekeurd.  

 

Resolutie 1D. : Aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité – Art. 6; 

Art.8  

➢ Deze resolutie werd met 112 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen 

goedgekeurd.  

 

Resolutie 1E. : Goed bestuur – Art. 17; Art. 20; Art. 44; Art. 48; Art. 49 

➢ Deze resolutie werd met 116 stemmen voor, eenparig goedgekeurd.  

 

Resolutie 1F. : Bezoldiging van het voorzitterschap – Art. 38 

➢ De resolutie werd met 80 stemmen voor, 27 stemmen tegen en 9 

onthoudingen goedgekeurd.  

 

Resolutie 1G. : Verduidelijkingen of bijwerkingen om beter aan te sluiten bij de 
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huidige realiteit – Art. 21; Art. 28; Art. 31; Art. 41; Art. 45; Art. 49 + alle overige 

gewijzigde bepalingen die hierboven niet in punt A), B), C), D), E), of F) vernoemd 

zijn.  

➢ Deze resolutie werd met 115 stemmen voor en 1 stem tegen goedgekeurd.  

 

Het voorstel tot wijziging van de statuten en de verschillende resoluties werden door 

de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

 

 

6.   Academische Zitting  
 

 

6.1. Orde van Verdienste BOIC 2020 

 

Dames en heren,  

Beste vrienden,  

  

Er is misschien toch één voordeel aan de pandemie geweest: door het uitstel van vorig 

jaar mag ik vanavond niet één, maar twee mensen in de bloemetjes zetten. De Orde 

van Verdienste van het BOIC huldigt elk jaar een persoon die een uitzonderlijke 

bijdrage levert aan de Olympische Beweging in ons land.  

  

De laureaat van 2020 kent u al, maar vandaag kunnen we haar eindelijk de trofee 

‘live’ overhandigen. Laat ik met haar beginnen.  

  

Dames en heren,   

  

Na een zeer succesvolle carrière in de dressuur legde deze grote dame zich toe op de 

paralympische sport. Eerst als trainer en coach in de para-dressuur. Daar volgden heel 

wat mooie successen, waaronder 6 paralympische medailles.   

  

Meer dan 30 jaar was ze een sterke kracht binnen het BOIC. Als lid van de raad van 

bestuur, maar ook als lid en voorzitter van de selectiecommissie of als vicevoorzitter 

van de atletencommissie.  

  

Als voorzitter van het Belgian Paralympic Committee en 

de Ligue Handisport Francophone gaf zij de sport in België voor mensen met een 

handicap een nieuw gezicht. Haar impact op de Paralympische Beweging is niet te 

ontkennen, en zij staat zonder twijfel mee aan het roer van de paralympische 

successen van vandaag.  

  

Een unieke persoonlijkheid en een enorme toewijding voor de atleten en de sport, 

zonder onderscheid. Dames en heren, uw applaus voor Anne d’Ieteren!  
 

6.2. Orde van Verdienste BOIC 2021 

 

Beste vrienden,  

  

De Orde van Verdienste 2021 gaat ook naar een vrouw. En niet de minste! Het toont 

aan dat er in ons land wel degelijk vrouwelijke rolmodellen bestaan!  

  

Onze laureate van dit jaar is een bekend gezicht, ook voor mensen die de sport niet 

van dichtbij volgen. Wanneer ik spreek over de meest succesvolle Belgische sprintster 

ooit, weet iedereen meteen over wie het gaat.  
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Op de Olympische Spelen in Peking in 2008 sprintte ze met de estafetteploeg naar de 

tweede plaats op de 4x100m. Een zilveren medaille die 8 jaar later goud zou worden. 

De hechte band en de fantastische persoonlijkheden lagen zonder twijfel mee aan dit 

olympisch succes.  

  

Individueel is haar palmares indrukwekkend: Europees kampioene op de 100 en de 

200m, brons op het WK met de 4x100m, WK-finales op de 100 en de 200m, 3 keer 

Europees indoorkampioene en 2 WK-medailles op de 60m. Nog altijd is zij de snelste 

Belgische op de 60m indoor, de 100m en de 200m.  

  

Bij haar is een glimlach nooit ver weg, haar enthousiasme was altijd de beste reclame 

voor de atletiek. Veel van onze huidige talenten, zoals Paulien Couckuyt, keken naar 

haar op.  

  

Maar haar uitstraling reikt veel verder dan de atletiekpiste. Voor alle mooie momenten 

die ze door de sport heeft gekregen, geeft ze er minstens evenveel terug. Ze is 

geëngageerd en heeft een hart voor de anderen. Als ambassadrice voor SOS 

Kinderdorpen geeft ze kinderen de kansen die ze verdienen. Zelfs in de moeilijke 

afgelopen maanden, en ondanks een lange quarantaine, motiveerde ze anderen om 

‘Sterker dan corona’ te zijn.  

  

Als Olympiër heeft ze ook een hart voor haar collega-Olympiërs: vorig jaar nam ze de 

fakkel over van Gaston Roelants als voorzitster van de Belgische Vereniging van 

Olympiërs. Ik kon me geen beter boegbeeld bedenken om deze rol op te nemen.  

  

Het is dus zeer duidelijk dat onze laureate voldoet aan alle criteria. Een echte 

Olympiër, een ambassadrice voor de waarden waar wij voor staan, een geëngageerd 

persoon, een schitterende persoonlijkheid.  
 

Dames en heren, mag ik uw applaus voor Kim Gevaert!   

 

 

7.  Toespraak van de voorzitter  
 

  

Beste vrienden,  

 

Over enkele minuten vinden belangrijke verkiezingen plaats voor het BOIC: u kiest 

straks een nieuwe raad van bestuur en een nieuwe voorzitter.  

Na bijna 17 jaar als voorzitter van het BOIC is het tijd voor mij om de fakkel door te 

geven. Ik stel mij geen kandidaat meer. Logisch, want in 2017 heb ik voorgesteld aan 

de raad van bestuur en de algemene vergadering om het aantal mandaten te  

beperken. Zo zorgen we voor een constante instroom van energie en nieuwe ideeën.  

Alles heeft zijn tijd, niemand is onvervangbaar! Ik leg mijn functie neer in alle 

sereniteit. Het huis is in goede financiële gezondheid en wordt geleid door een solide, 

competent en gemotiveerd managementteam. Eind 2004 toonde onze geconsolideerde 

jaarrekening een reserve van 10 miljoen euro, eind 2021 is dat ongeveer 17 miljoen 

euro. Onze investeringen in de sport, exclusief kosten voor multidisciplinaire 

competities en salarissen van het sportdepartement van het BOIC, bedragen 3,15 

miljoen euro, een stijging van 35% ten opzichte van 2016.  

 

In 2004 heb ik drie kerndoelstellingen bepaald. Die hebben we stuk voor stuk samen 

gerealiseerd: succesvolle ploegsporten naar de Spelen sturen; de atletengemeenschap 

verjongen en ervoor zorgen dat ze kunnen presteren op de Spelen; en een duurzame 

dialoog en sterke samenwerking opzetten met de topsportactoren, in het bijzonder de 
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drie gemeenschappen en hun administraties.  

 

Vanaf 2005 hebben we onder andere volgende initiatieven gelanceerd, ik noem ze 

op in willekeurige volgorde: Be Gold, Team Belgium, het Olympisch Platform, we 

hebben ABCD geherlanceerd en versterkt, het coachingplatform, we hebben de 

atletencommissie en zijn vertegenwoordiging binnen het BOIC versterkt, de commissie 

Officials, we hebben de missie van de Belgian Olympic Academy gewaarborgd, een 

nieuwe impuls gegeven aan de Belgian Olympians Association (van harte bedankt aan 

de voorzitters Gaston Roelants en Kim Gevaert voor hun inzet), Solimeda, we hebben 

aan vrouwen een forum gegeven voor gelijkwaardigheid in de sport via de 

taskforce Women & Sports, we leveren diensten aan de federaties, we hebben de 

multidisciplinaire stages uitgebouwd en verbeterd, een hele generatie kaderpersoneel 

van het BOIC verjongd, het BAS opgericht, het denkproces op gang gebracht om de 

missie van het BOIC te versterken in het uitdragen van de olympische 

waarden, ook een grondige reflectie op gang gebracht over een sterkere 

samenwerking met het BPC, en vele andere zaken.  

Stuk voor stuk dienen deze initiatieven de atleten, hun entourage, het Olympisme, de 

sport. Maar ze zouden er niet gekomen zijn zonder uw werk, uw samenwerking en uw 

steun. Alleen kan het BOIC weinig bereiken. Ik ben er ook rotsvast van overtuigd dat 

u, de andere kernactoren van de sport, het BOIC ook nodig hebt: voor zijn ervaring, 

zijn kennis, zijn gerichte investeringen, ja zelfs voor onze rol als ‘reisagentschap’ zoals 

we wel eens worden genoemd. Maar wat voor een reisagentschap! Simpelweg één van 

de beste ter wereld!  

 

Nu ik mijn mandaat neerleg, wil ik u bedanken. En met ‘u’ bedoel ik velen!  

Zijne Majesteit de Koning voor zijn niet aflatende steun aan onze atleten, de Ministers, 

de administraties, onze leden, u dus, de federaties, de liga’s, de VSF, de AISF, de 

journalisten.   

Alle atleten die ik heb ontmoet, aangemoedigd, voor wie ik heb geapplaudisseerd, 

voor wie ik afgezien heb in de moeilijke momenten. In het bijzonder Eddy Merckx, 

Jean-Michel Saive en Robert Vande Walle, die tijd voor mij hebben vrijgemaakt toen ik 

kandidaat was in 2004.  

Al mijn collega’s van de raad van bestuur sinds 2004, in het bijzonder mijn 

vicevoorzitters en schatbewaarders, de voorzitters van de commissies, maar even 

goed alle bestuurders in ruime zin die het BOIC deden groeien.  

Jacques Rogge, die mij sinds onze eerste ontmoeting in 1999 raad heeft gegeven, 

mijn voorganger François Narmon, en u allemaal, de collega’s van het BOIC, in de 

eerste plaats die van het eerste uur: Guido, Piet, Frédéric, Eddy, Luc, bedankt voor 

het vertrouwen in mij; onze CEO Philippe en alle collega’s van het BOIC, u leverde en 

levert nog altijd fantastisch werk. Ik prijs mij ongelooflijk gelukkig dat ik met jullie 

mocht samenwerken.  

Ik kan niet meer doen dan u allen bedanken en ik vergeet ongetwijfeld nog mensen, 

waarvoor mijn excuses.  

Mijn persoonlijk olympisch verhaal begon in 1972 met de Spelen van München. Van de 

prestaties van Mark Spitz tot de waanzin van het terrorisme, ik miste niets van de 

emoties. Op dat moment begreep ik dat sport een ongelooflijke hefboom kan zijn om 

hogere doelen te bereiken dan enkel sportieve doelen.  

  

Toen ik in 2002 de mogelijkheid kreeg om in de raad van bestuur van het BOIC te 

zetelen en daarna in 2004 om mijn kandidatuur als voorzitter te stellen, zag ik een 

formidabele kans om mijn steentje bij te dragen aan de mooie visie van de 

Olympische Beweging: sport ten dienste stellen van de mensheid en een betere 

wereld creëren door sport!  

Want dat is de rol van het Olympisme.  

Volgens het Olympisch Charter is het Olympisme een levensvisie die sport ten dienste 
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stelt van de mensheid. Enerzijds om een fysiek en mentaal gezonde bevolking te 

promoten uiteraard, maar ook en vooral een vreedzame samenleving die zich 

bekommert om de menselijke waardigheid.   

Toen hij in 1894 de moderne Olympische Beweging stichtte, zag Pierre de Coubertin in 

sport een middel om bij te dragen aan een betere wereld. Hij zag in sport een 

essentieel instrument voor de meest fundamentele menselijke waarden: solidariteit, 

vriendschap, respect, net als uitmuntendheid en jezelf overtreffen. Fundamenten voor 

meer vrede in de wereld! Sport brengt jongeren samen, via sport leren ze elkaar 

kennen zonder elkaar naar het leven te staan.  

  

Dat zag ook Nelson Mandela toen hij na zijn eindeloze gevangenisstraf vrijkwam op 11 

februari 1990. Hij trof een gewelddadig en verscheurd land aan. Al gauw besliste hij 

om de waarden van sport te gebruiken om zijn land opnieuw op te bouwen! Hij zei 

“sport is in staat om de wereld te veranderen,” en hij inspireerde de Springbocks, de 

Zuid-Afrikaanse rugbyploeg om tijdens de Wereldbeker in 1995 het goede voorbeeld 

te geven. Ze wonnen die trouwens, in eigen land.  

  

Had sport tijdens deze vreselijke coronacrisis niet op de achtergrond moeten worden 

gezet? Was het niet beter geweest om de Olympische en Paralympische Spelen van 

Tokio gewoon te annuleren?  

  

Mijn antwoord is duidelijk: NEEN. Eerst en vooral is sport essentieel voor de 

gezondheid van onze jongeren (en ouderen!) in deze bange dagen. Meer nog: om te 

leven moet je dromen! En om te dromen heb je positieve beelden nodig, moet je de 

lat hoger leggen! Dat is precies de rol van topsport.   

  

Team Belgium en Paralympic Team Belgium zijn er deze zomer in Tokio in 

geslaagd om opnieuw hoop en trots aan ons land en al zijn inwoners te geven. Daar 

hadden we meer dan ooit nood aan, na de omstandigheden die België heeft gekend 

sinds 22 maart 2016, de dag van de verschrikkelijke aanslagen, na de vermoeidheid 

van 18 maanden coronavirus, na de vreselijke overstromingen van deze zomer.  

  

Onze atleten tonen een België dat wint, dat zichzelf overtreft, dat overwint als 

team en dat bij tegenslag zijn fouten toegeeft en de kracht en solidariteit vindt om 

weer op te staan!  

  

Onze atleten geven jongeren een positief voorbeeld. Zo kunnen zij op hun beurt 

dromen en hun eigen levensdoelen achterna gaan.  

  

Topsport en het Olympisme inspireren mensen om te bewegen, om nieuwe horizonten 

te verkennen. Daardoor alleen al hebben ze een positieve impact op onze gezondheid 

en welzijn!  

  

En ik denk nog eens aan de jongeren in deze Covid-periode: door de hele 

dag te moeten neerzitten, door een inactieve levensstijl, door te veel videogames zijn 

onze jongeren depressief, gedemotiveerd en beginnen ze hun houvast en een echte 

sociale connectie te verliezen. Elke dag is de fysieke en mentale gezondheid van onze 

jongeren een beetje meer in gevaar, net als onze samenleving en sociale 

inclusie. Want de angst voor de ander, veroorzaakt door bijna een jaar 

isolement, krijgt meer en meer de bovenhand.  

  

Deze crisis zal ons meer dan ooit dwingen om na te denken over onze manier van 

leven, ons sociaal gedrag, onze solidariteit. Meer dan ooit hebben mensen vandaag 

nood aan een ijkpunt, een referentie om te begrijpen wat belangrijk is in het leven. 

Sport heeft het vermogen om deze rol te spelen, sport kan tonen dat er fundamentele 
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waarden in het leven bestaan zoals vriendschap, solidariteit, respect voor volkeren en 

individuen. De Olympische en Paralympische Spelen zijn één van de weinige 

evenementen die deze fundamentele waarden kunnen uitdragen over de hele wereld.   

  

Niet zo lang geleden hebben de Verenigde Naties trouwens bij unanimiteit een 

resolutie aangenomen die de rol van sport bevestigt als hefboom voor vrede, 

broederschap en inclusie. Meer dan ooit heeft de wereld nood aan solidariteit!  

  

De Spelen van Parijs in 2024 staan al voor de deur. Zij zullen een nieuwe toekomst 

tonen!  

  

Een antwoord op de verwachtingen van een post-Covid-wereld, een nieuw model voor 

de Spelen, minder complex om te organiseren, 95% bestaande of tijdelijke 

infrastructuur; Spelen die zich aanpassen aan de noden van het gastland en niet 

omgekeerd; Spelen die nog verder gaan in hun engagement: inclusie, exact evenveel 

mannelijke als vrouwelijke atleten voor het eerst in de geschiedenis, kostenbeperking, 

een sportieve en sociale nalatenschap, duurzaamheid, klimaatpositief: de Spelen van 

Parijs zullen verder gaan dan klimaatneutraal, ze zullen een positieve impact hebben.  

  

Om te eindigen wil ik nog even terugkomen op het symbool van de medailles. Voor 

mij zijn medailles geen doel op zich maar een fantastische hefboom voor 

maatschappelijke doelen. Echte Olympiërs bereiken de ultieme uitmuntendheid pas 

wanneer ze toonbeelden zijn van generositeit en niet van egocentrisme, narcisme 

en vele andere kwalen van onze huidige samenleving.  

  

De attitude van een ware Olympiër is om betekenis te geven aan zijn inspanningen, 

aan zijn overwinningen, om te streven naar prestaties die niet ten koste gaan 

van waarden maar die gebouwd zijn op waarden! Om met opofferingen en honderdste 

per honderdste, met mooie gebaren en met fair play bij te dragen aan 

de ‘goesting’ van iedereen om zichzelf te overstijgen, om beter te worden in zijn 

privéleven, in zijn werk, en om de wereld een klein beetje sterker, meer solidair en 

meer respectvol achter te laten.  

  

Er bestaat voor mij geen ware uitmuntendheid zonder generositeit!  

  

Die generositeit heb ik van u allen gevoeld doorheen mijn voorzitterschap, via uw 

daden en uw woorden. Daarvoor ben ik u zeer dankbaar.  

  

Bedankt voor uw steun, uw samenwerking en uw onschatbare bijdragen!  

  

Ik wens de nieuwe raad van bestuur en voorzitter of voorzitster al het beste.  

  

Lang leve het BOIC,  

Veel succes aan Team Belgium,  

Leve de sport!  

  

Ik dank u.  
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8. Verkiezing van de voorzitter en van de 15 leden van de raad van 
bestuur   

 

 

Alvorens over te gaan tot de stemmingen, werd er een testvraag gesteld aan de 

stemgerechtigde leden, zodat zij zich vertrouwd kunnen maken met het gebruik van 

het elektronische stembakje in het geval van meerdere mogelijke antwoorden. 

 

Er wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.  

 

Pierre-Olivier Beckers opent de stemming en de stemgerechtigde leden kunnen via 

hun elektronisch stembakje stemmen.  

 

Pierre-Olivier Beckers sluit de stemming en gaat over tot de melding van het 

resultaat.  

 

Er werden 116 geldige stemmen uitgebracht.  

 

Jean-Michel Saive haalt 77 stemmen, en is verkozen. 

Heidi Rakels 37 stemmen en is dus niet verkozen.  

Er waren 2 onthoudingen.   

 

Jean-Michel Saive is met 66,38% van de stemmen verkozen tot voorzitter van het 

BOIC.  

 

****** 

 

Er wordt overgegaan tot de verkiezing van 15 leden van de raad van bestuur.  

  

De verkiezing van de leden van de raad van bestuur gebeurt afzonderlijk per 

taalgroep.  

Voor de Nederlandse en de Franse taalgroep zijn er telkens 7 te begeven plaatsen. 

Voor de Duitse taalgroep is er één te begeven plaats.  

 

Pierre-Olivier Beckers opent de stemming en de stemgerechtigde leden kunnen via 

hun elektronisch stembakje stemmen.  

 

Pierre-Olivier Beckers sluit de stemming en gaat over tot de bekendmaking van de 

resultaten.  

 

➢ Sven Serré behaalde 85 stemmen en is verkozen  

➢ Gwenda Stevens behaalde 81 stemmen en is verkozen  

➢ Christophe Delecluse behaalde 76 stemmen en is verkozen 

➢ Gijs Kooken behaalde 74 stemmen en is verkozen  

➢ Tom Van Damme behaalde 62 stemmen en is verkozen  

➢ Patrick Van Campenhout behaalde 55 stemmen en is verkozen  
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Er is een ex aequo tussen 4 kandidaat-bestuurders.  

➢  Ludo Grossen, Tim Moriau, Emmanuel Rombouts en Peter Van Den Bossche 

behaalden allemaal 46 stemmen.  

 

Er werd een nieuwe stemming georganiseerd, om te kiezen tussen deze 4 kandidaten.  

  

Pierre-Olivier Beckers opent de stemming en de stemgerechtigde leden kunnen via 

hun elektronisch stembakje stemmen.  

 

Pierre-Olivier Beckers sluit de stemming en gaat over tot bekendmaking van de 

resultaten.  

 

➢ Peter Van Den Bossche behaalde 36 stemmen en is verkozen 

 

➢ Emmanuel Rombouts behaalde 29 stemmen en is niet verkozen 

 

➢ Ludo Grossen behaalde 24 stemmen en is niet verkozen 

 

➢ Tim Moriau behaalde 24 stemmen en is niet verkozen 

 

Er waren 4 onthoudingen. 

 

****** 

 

Er werd aansluitend overgegaan naar de verkiezing voor de Franstalige bestuurders.  

 

Pierre-Olivier Beckers opent de stemming en de stemgerechtigde leden kunnen via 

hun elektronisch stembakje stemmen.  

 

Pierre-Olivier Beckers sluit de stemming en gaat over naar de bekendmaking van de 

resultaten.  

 

➢ Dominique Monami behaalde 93 stemmen en is verkozen  

 

➢ Pascal Mertens behaalde 90 stemmen en is verkozen   

➢ Sylvie Ronsse behaalde 81 stemmen en is verkozen  

➢ Dominique Gavage behaalde 74 stemmen en is verkozen  

➢ Jean-Pierre Delchef behaalde 73 stemmen en is verkozen  

➢ Yves Henet behaalde 62 stemmen en is verkozen  

➢ Jean-François Hannosset behaalde 58 stemmen en is verkozen 

➢ Sébastien Bonte behaalde 46 stemmen en is niet verkozen 

➢ Joël Robin behaalde 29 stemmen en is niet verkozen 

Er waren geen onthoudingen.  

 

***** 

 

We gaan over naar de verkiezing voor de Duitstalige bestuurder.  
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 Philippe VANDER PUTTEN, 

 Verslaggever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Olivier  Beckers  feliciteert  de  leden  van  de  nieuwe  raad  van  bestuur  en  dankt

alle kandidaten.

Hij verleent  kort het woord aan de nieuwe voorzitter, Jean-Michel Saive, die  alle leden

bedankt  en iedereen uitnodigt  voor het buffet.

Pierre-Olivier  Beckers  opent  de  stemming  en  de  stemgerechtigde  leden  kunnen  via

hun elektronisch stembakje  stemmen.

Pierre-Olivier Beckers  sluit de stemming en  gaat over naar de bekendmaking van  het

resultaat.

➢ Didier Bonni  behaalt 106 stemmen en is  verkozen

Er waren 10 onthoudingen. 
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A. Volwaardige leden 

 

 

Categorie  1: De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale sportbonden die  

 sporten beheren die op het programma van de Olympische Spelen voorkomen 

 

 

 

ARC Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten 

ATL Koninklijke Belgische Atletiekbond 

BAD Belgische Badmintonfederatie 

BAS Basketball Belgium 

BIA Belgium Biathlon 

BOB Belgische Federatie voor Bobslee en Skeleton 

BOX Koninklijke Belgische Boksbond 

BSS Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie 

CAN Koninklijk Belgisch Kano Verbond 

CLI  Climbing & Mountaineering Belgium 

CUR Belgium Curling Association 

CYC Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 

EQU Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie 

FEN  Koninklijke Federatie der Belgische Schermkringen 

ROW Koninklijke Belgische Roeibond 

RUG Belgische Rugby Bond 

SHO Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen 

SKI  Koninklijke Belgische Ski Federatie 

SSK  Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie 

VOL Koninklijk Belgisch Volleybal Verbond 

WEI Koninklijk Belgisch Gewichtheffers Verbond 

WRE Koninklijke Belgische Worstelbond 

YAC Royal Belgian Sailing Federation  

SWI Koninklijke Belgische Zwembond 

TAE Belgian Taekwondo Federation 

TAT Koninklijke Belgische Tafeltennisbond 

TEN Koninklijke Belgische Tennisbond 

TRI Belgian Triathlon  

HOC Koninklijke Belgische Hockeybond 

ICE Koninklijke Belgische IJshockey Federatie  

JUD Koninklijke Belgische Judobond 

KAR Belgische Karate Federatie 

FOO Koninklijke Belgische Voetbalbond 

FSK  Koninklijke Belgische Kunstschaats Federatie 

GOL Koninklijke Belgische Golf Federatie 

GYM Koninklijke Belgische Turnbond 

HAN Koninklijke Belgische Handbalbond  

ROL Belgische Federatie van Rollersporten (volmacht aan SSK) 
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Categorie  2: De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale, door het IOC erkende, 

sportbonden die sporten beheren die niet voorkomen op het programma van de 

Olympische Spelen, de andere nationale sportbonden en de nationale verenigingen en 

organismen die meer dan één specifieke sporttak beheren. 

 

 

 

 

KEG Koninklijke Belgische Kegelbond 

KOR Koninklijke Belgische Korfbalbond 

KUN Belgian Wushu Federation 

LAC  Belgian Lacrosse Federation 

AER Koninklijke Belgische Aëroclub  

AIK Belgian Aïkikaï 

AUT Koninklijke Automobielclub van België 

BIL Koninklijke Belgische Biljartbond  

BOD Internationale Federatie voor Body Building - België 

BOW Belgische Bowlingsport Federatie  

BPC Belgian Paralympic Committee 

BRI Koninklijke Belgische Bridge Federatie  

BUS Belgische Universitaire Sportfederatie  

CRI Belgian Cricket Federation 

DAN Belgische Danssport Federatie  

DEF  Sport van Hoog Niveau Defensie 

DOV Belgian Deaf Sport Committee 

LAN Belgische Federatie der Land Yacht Clubs 

LSA  Belgische reddings Federatie  

LWP  Belgische Nationale Federatie Boogschieten Liggende Wip  

MIG  Belgisch Verbond voor Minigolf  

MOT  Belgische Motorrijdersbond 

SNO Belgium Billards and Snooker Association 

SQU  Belgische Squash Federatie  

SUB Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en Sport  

TUG  Belgische Trouwtrekbond 

WAS Koninklijke Belgische Waterski Federatie  

PEL Nationale Kaatsfederatie  

PET Belgische Petanque Federatie  

POL Belgisch Politie Sportverbond  

ZAA Belgische Zaalvoetbalbond 

ECH Koninklijke Belgische Schaakbond 

FEP  Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding  

IVBS Interfederale Vereniging van de Belgische Schoolsport  

JUJ 

AME 

Belgische Ju-Jitsu Federatie  

Belgian American Football League (volmacht aan KUN) 
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De Vos Ingmar 

Beckers Pierre-Olivier 

 

 

  

  

Categorie 4 : De vertegenwoordigers van de atleten 
 

 

 

Boon Jill  

Goegebuer Tom (bij volmacht vertegenwoordigd)  

 

 

 

 

B. Toegetreden leden 

 

 

 

AFSTB            Association Francophone du Sport Travailliste Belge    

 

 

 

 

C. Raad van Bestuur 

 

 

 

 Beckers P.-O.  

Coudron M.  

 Delchef J.P. 

 Delecluse C.   

 Gavage D.  

 Mertens P. 

 Monami D.    

 Ronsse S.                                                                                       

 Saive J.M.                                                                           

 Stevens G.    

 Tan Y.                                                                      . 

 Tossens M.                                                                                                                              

 Van Damme T.  

  

 

 

Categorie  3  :  De IOC leden voor België
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D. Derden 

 

 

 Gevaert K. 

 Rathmes K.  

 Stein A. 

 Verstuyft J. 

 Zintz T. 

 Mathonet S.    

 Urbain P.  

 Coomans Cyriel  

 Vanmeerbeek Roger 

 

 

E. Kandidaten Raad van Bestuur 

  
  

 Bonni Didier  

 Grossen Ludo 

 Kooken Gijs 

 Moriau Tim 

 Rombouts Emmanuel 

 Van Campenhout Patrick 

 Van den Bossche Peter 

 Bonte Sebastien 

 Hannosset Jean-François 

 Henet Yves 

 Robin Joël  
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Bijlage 2 

Stemresultaten 
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Bijlage 3 
 

Voorstel tot wijziging van de 

statuten 
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GECOORDINEERDE STATUTEN 

GECOORDINEERDE STATUTEN  

BENAMING 

Artikel 1   
 
De vereniging zonder winstoogmerk wordt "Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité" 
genoemd, afgekort "BOIC vzw". Zij wordt in onderhavige statuten "BOIC" genoemd. 

ZETEL  

Artikel 2 
 
De zetel van het BOIC is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

DOEL 

Artikel 3 
 
Het BOIC heeft, conform het Olympisch Charter van het IOC, als opdracht de verspreiding, de 
promotie en de bescherming van de Olympische Beweging in België.  
 
Om zijn doel te realiseren kan het BOIC alle initiatieven nemen die rechtsreeks of 
onrechtstreeks met het maatschappelijk doel te maken hebben. 
Het BOIC kan aldus, onder andere  : 
1.De verplaatsingen, de voorbereiding en deelname van atleten en hun begeleiders aan 
sportcompetities organiseren,  
2. Enige eigendom of zakelijk recht verwerven, huren of verhuren, personeel in dienst nemen, 
rechtshandelingen aangaan,  
3. Fondsen werven, 
4. Sponsoractiviteiten en andere interne evenementen, in samenwerking met derden of in 
opdracht van derden, organiseren en coördineren, 
5. Reclamecampagnes, publiciteit, markt campagnes en andere organiseren of mede 
organiseren, zonder dat deze lijst beperkend is, 
6. De BOIC-merken via merchandising of andere activiteiten commercialiseren, 
7.Vergaderingen, cursussen, bijscholingen, examens, conferenties, bijeenkomsten, 
trainingen, stages, wedstrijden, promotiedagen, maaltijden, shows, festivals organiseren, 
8. Opleidingsprogramma's, coachingprogramma's, reglementen en alle soorten promotionele 
visuals maken en/of ontwerpen, 
9. Promotiemateriaal, uitrusting (kleding of sportartikelen), programma's of cursussen (in de 
vorm van syllabi, video's, e-learning), eten en drinken bij evenementen, voertuigen kopen, 
verkopen of doorverkopen 
10. Lobbyactiviteiten verrichten, leden en lidmaatschappen werven en sponsors zoeken, 
11. Kantoor-, opleidings-, opslag-, trainings-, wedstrijd- of uitvoeringsruimtes, tijdelijk of 
permanent, huren, bouwen en/of inrichten, 
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12. het vervoer van mensen organiseren; het vervoer van materialen organiseren,  
13. welke steun dan ook voor zijn leden organiseren. 
 
Het werkt daartoe samen met alle actoren van de sport in België met inbegrip van de in 
het intern reglement genoemde koepelorganisaties van elke Gemeenschap. 

Artikel 4 
 
Het BOIC is volledig onafhankelijk en autonoom en dient bij het nastreven van zijn doel het 
Olympisch Charter, de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Wereld 
Antidopingcode na te leven en ten uitvoer te brengen zonder enige druk van onder meer 
politieke, filosofische of economische aard.  

VLAG, EMBLEMEN VAN HET BOIC 

Artikel 5 
 
Zijn vlag en emblemen die het BOIC voor zijn activiteiten gebruikt worden aan de goedkeuring 
van het IOC voorgelegd. Ze zijn exclusief eigendom van het BOIC. 

LEDEN 
 

1. Samenstelling 

Artikel 6   
 
Het BOIC bestaat uit:  
 
a) Effectieve leden ; 
 

De effectieve leden worden in 4 categorieën ingedeeld:  
 

Categorie 1: De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale 
sportbonden die sporten beheren die op het programma van de 
Olympische Spelen voorkomen.  

 
Categorie 2 : De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale, 

door het IOC erkende, sportbonden die sporten beheren die niet 
voorkomen op het programma van de Olympische Spelen, de 
andere nationale sportbonden en de nationale verenigingen en 
organismen die meer dan één specifieke sporttak beheren. 

 
Categorie 3:  De IOC-leden voor België.  
 
Categorie 4 : Twee atleten, die lid zijn van de Atletencommissie van het BOIC 

en die, op het moment van hun verkiezing, aan ten minste één 
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van de laatste twee edities van de Olympische zomer- of 
winterspelen hebben deelgenomen. Ze worden, op voordracht 
van de atletencommissie van het BOIC, door de raad van bestuur 
voorgesteld.  

 

b) Toegetreden leden ; 
  
andere verenigingen en organismen zonder winstoogmerk en met 
rechtspersoonlijkheid, behoudens sportbonden die enkel één specifieke sporttak 
beheren; 
 

c) Ereleden ; 

 

2. Ledenregister 

Artikel 7 

 
De raad van bestuur houdt een register van effectieve leden bij overeenkomstig artikel 9:3 van 
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
 
Dit register wordt in elektronische vorm bijgehouden. 
 
Het recht om het elektronische register van gewone leden te raadplegen wordt verleend op 
uitdrukkelijk verzoek aan de secretaris-generaal.  

 

3. Voorwaarden en procedure voor toelating 

Artikel 8 
 

a) Effectieve leden 
 
1) Effectieve leden van categorie 1 

 
De effectieve leden van categorie 1 moeten rechtspersoonlijkheid hebben. Er 
kan niet meer dan een bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden 
toegelaten. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan die federatie die is aangesloten bij een door 
het IOC erkende internationale federatie. Bij gebrek van het bestaan van een 
internationale federatie wordt in feite beslist. 
 
Het beleid, de regels en de programma's van de effectieve leden van categorie 
1 moeten in overeenstemming zijn met de Wereld Anti-Doping Code en de 
toepasselijke internationale anti doping normen. Ze moeten passende 
maatregelen nemen om de naleving ervan af te dwingen.  
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2) Effectieve leden van categorie 2 

 
De effectieve leden van categorie 2 moeten rechtspersoonlijkheid hebben. Er kan 
niet meer dan een bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden 
toegelaten. 

 
Om lid te kunnen worden, moeten de effectieve leden van categorie 2 ten minste 
vijf jaar in de sport actief zijn geweest. Bovendien moeten de effectieve leden van 
categorie 2 ten minste 250 leden hebben en in ten minste vijf provincies actief zijn.  
Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitstalige gebied worden als 
provincies beschouwd. 
 
De voorkeur wordt gegeven aan de federatie die is aangesloten bij een door het IOC 
erkende internationale federatie. Bij gebrek van het bestaan van een internationale 
federatie wordt in feite beslist. 
 
Het beleid, de regels en de programma's van de effectieve leden van categorie 2 
moeten in overeenstemming zijn met de Wereld Anti-Doping Code en de 
toepasselijke internationale anti doping normen. Ze moeten de passende 
maatregelen nemen om de naleving ervan af te dwingen. 

 
3) Effectieve leden van categorie 3 

 
De effectieve leden van categorie 3 zijn de IOC-leden voor België.  
 

4) Effectieve leden van categorie 4 
 

De effectieve leden van categorie 4 zijn lid van de atletencommissie van het BOIC 
en, op het moment van hun verkiezing, hebben deelgenomen aan ten minste één 
van de laatste twee edities van de Olympische zomer- of winterspelen. 
 
De benoeming van de twee individuele leden wordt aan de eerste gewone 
algemene vergadering na de verkiezing van de raad van bestuur voorgelegd. 
 

b) Toegetreden leden 
 

Andere verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk met 
rechtspersoonlijkheid kunnen als toegetreden lid worden toegelaten, met 
uitzondering van sportbonden die slechts een specifieke sportdiscipline beheren. 

 
c) Ereleden 

 
Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering ereleden  
benoemen. 
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Artikel 9 
 
Iedere toetredingsaanvraag van een sportbond, vereniging of organisme dient schriftelijk te 
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van het BOIC, ter attentie van de secretaris-
generaal. 
 
Er dient bij iedere toetredingsaanvraag te worden bijgevoegd: 

- een exemplaar van de statuten en de reglementen;  
- de samenstelling van de raad van bestuur; 
- de ledenlijst. 

 
De leden van categorie 3 worden toegelaten door de raad van bestuur. 
 
De toetreding van elk nieuw lid uit de andere categorieën is  aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering onderworpen, die zich uitspreekt na een met redenen omkleed advies 
van de raad van bestuur ontvangen te hebben. 

Artikel 10 
 
Het kandidaat-lid mag een lid van zijn sportbond, vereniging of organisme afvaardigen naar 
de algemene vergadering waar zijn toetredingsaanvraag aanhangig is.  
 
Deze afgevaardigde kan het standpunt van het kandidaat-lid uiteen zetten maar moet zich bij 
de beraadslaging terugtrekken.  
 
De verwerping van een toetredingsaanvraag moet niet worden verantwoord en geeft geen 
aanleiding tot schadevergoeding.  
 

4. Uittredingsvoorwaarden en procedure 

Artikel 11 
  
Elk lid kan zijn ontslag aan de algemene vergadering van het BOIC aanbieden.   
 
Deze laatste kan een lid uitsluiten met opgave van redenen.  
 
Het feit, niettegenstaande drie aanmaningen, waarvan de laatste per aangetekend schrijven, 
geen bijdragen te hebben betaald of geen activiteiten uit te oefenen op het gebied van de 
sport, wordt onder meer als uitsluitingsreden beschouwd voor de effectieve leden die 
behoren tot de categorieën 1 en 2. 
 
Elk voor uitsluiting opgegeven lid kan verschijnen voor de algemene vergadering teneinde zijn 
verweermiddelen te laten horen. Hiertoe wordt het minstens veertien dagen tevoren bij 
aangetekende brief opgeroepen.  
 
Bij uitsluiting heeft een lid geen recht op schadevergoeding, noch op het maatschappelijk 
vermogen. 
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Die uitsluiting wordt uitgesproken onverminderd het recht van het BOIC om met alle 
wettelijke middelen alle bedragen te vorderen die het uitgesloten lid verschuldigd mocht zijn.  
 
Leden die niet langer aan de voorwaarden voor toelating voldoen, worden geacht 
ontslagnemend te zijn. 
 
Hetzelfde geldt voor wat de aanvaarding van het eervol ontslag van een lid betreft. 
 
De voorwaarden voor het vertrek van de leden worden geregeld overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het lid wiens uitsluiting wordt 
voorgesteld, neemt niet aan de stemming deel. 
 
De leden van categorie 4 verliezen automatisch hun hoedanigheid van lid uiterlijk op het einde 
van de tweede Olympiade na de laatste Olympische Spelen waaraan ze hebben deelgenomen.  
 

5. Vertegenwoordiging 

Artikel 12 
 
De effectieve leden die behoren tot de categorieën 1 en 2 en de toegetreden kunnen zich op 
de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door maximum drie afgevaardigden die 
geen lid mogen zijn van de raad van bestuur van het BOIC.  
 
De aanwezigheid van de voorzitter en de secretaris-generaal als afgevaardigden van hun 
sportbond wordt aanbevolen.  
 
De naam van de afgevaardigden wordt door elk lid medegedeeld aan het secretariaat-
generaal dat de lijst ervan bijhoudt.  
 
Alleen de personen die op deze lijst voorkomen zijn gemachtigd om op de algemene 
vergadering namens hun sportbond, vereniging of organisme tussen te komen.  
 
De leden dienen elke wijziging aan hun afvaardiging mede te delen aan het secretariaat-
generaal. Een afgevaardigde kan slechts één lid vertegenwoordigen. 
 

6. Stemrecht 

Artikel 13 
   
Alle effectieve leden hebben stemrecht. Nochtans moeten de effectieve leden die behoren 
tot de categorieën 1 en 2 ten laatste tien dagen voor de algemene vergadering hun bijdrage 
hebben vereffend. 
 
Elk effectief lid beschikt over één stem. De stem van de effectieve leden die behoren tot 
categorie 1 telt dubbel. Het aantal stemmen per effectief lid is ondeelbaar. 
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Nochtans zijn enkel de leden, die behoren tot de categorieën 1, 3 en 4 stemgerechtigd 
wanneer het om de Olympische Spelen gaat. 
 

7. Volmacht 

Artikel 14 
 
Elk lid mag slechts houder zijn van één volmacht. De leden die behoren tot de categorieën 1 
en 2 kunnen zich enkel laten vertegenwoordigen door een ander lid dat tot dezelfde categorie 
behoort. Een volmacht moet schriftelijk worden verleend.  
 

8. Bijdragen 

Artikel 15 
 
De jaarlijkse bijdrage voor de effectieve leden van de categorieën 1 en 2 en toegetreden leden 
bedraagt maximum 1500€. 

ALGEMENE VERGADERING  

1. Samenstelling 

Artikel 16 
 
De algemene vergadering is samengesteld uit al de leden van het BOIC. 
 

2. Bevoegdheid 

Artikel 17 
 
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend 
door de wet of door onderhavige statuten. 
 
Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren met name : 

1. wijzigingen van de statuten ; 
2. de benoeming, de berisping, de schorsing en de afzetting van bestuurders en de 

vaststelling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend ; 
3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;  
4. de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting   
5. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris alsook, in voorkomend geval, het 

instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris; 
6. de ontbinding van de vereniging ; 
7. de uitsluiting van een lid ; 



 Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vzw  09/08/2021 | 8/22 

 Boechoutlaan 9  -  1020 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0408141059     
 

GECOORDINEERDE STATUTEN 

8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als 
sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale 
onderneming; 

9. een inbreng om niet van een algemeenheid doen of  aanvaarden ; 
10. alle andere gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de 

statuten dat vereisen. 

 

3. Organisatie 

Artikel 18 
 
De effectieve leden kunnen met eenparigheid van stemmen en schriftelijk alle besluiten 
nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van 
de wijziging van de statuten. In dat geval behoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen 
van de vergadering niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur en, in 
voorkomend geval, de commissaris, kunnen op hun verzoek kennis nemen van deze besluiten. 
 
Deelname aan de algemene vergadering kan gebeuren per video- of teleconferentie met 
gebruikmaking van een door de VZW beschikbaar gesteld elektronisch communicatiemiddel. 
 
De uitnodiging bevat de vereiste gegevens voor deelname aan de video- of teleconferentie 
door middel van een door de VZW ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.  
 
De oproeping bevat vereiste gegevens voor deelname aan de video- of teleconferentie en een 
beschrijving van de te volgen procedure om op afstand deel te nemen.  
 
Het gekozen communicatiemiddel stelt de deelnemers in staat:  

1) om de identiteit en de kwaliteit van de andere deelnemers te verifiëren; 
2) de besprekingen tijdens de vergadering rechtstreeks, simultaan en zonder 

onderbreking te horen; 
3) om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen; 
4) om hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de 

vergadering een besluit moet nemen. 
 
Al degenen die werden opgeroepen mogen elektronisch deelnemen aan de algemene 
vergadering. 
 
Van eventuele technische problemen die de deelname via elektronische weg hebben 
verhinderd of verstoord, wordt melding gemaakt in de notulen van de algemene vergadering. 
 
Wat de naleving betreft van de quorum- en meerderheidsvereisten worden de leden die op 
deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats 
waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
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4. Bijeenroeping 

Artikel 19 
 
Alle leden, bestuurders en commissaris worden namens de raad van bestuur bijeengeroepen 
voor de algemene vergadering. De uitnodigingen worden ten minste 15 dagen vóór de 
algemene vergadering verzonden, samen met de agenda. 
 
De leden, bestuurders en commissarissen worden bijeengeroepen per e-mail indien zij over 
een e-mailadres beschikken, of, indien dat niet het geval is, per gewone post. 
 
Een afschrift van de documenten die volgens het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen aan de algemene vergadering moeten worden toegezonden, wordt onverwijld 
en kosteloos aan de leden, bestuurders en commissaris toegezonden. 

Artikel 20 
 
De algemene vergadering wordt in buitengewone zitting bijeengeroepen telkens wanneer de 
raad van bestuur het nodig acht, wanneer één vijfde van de effectieve leden erom verzoekt, 
of wanneer de ethische commissie een geval van bezwaar en een voorstel tot sanctie tegen 
een bestuurder voorlegt. 
 
In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet 
die bijeenroepen wanneer een vijfde van de effectieve leden van de vereniging het vragen.  
 
In deze tweede hypothese roept de raad van bestuur, of, in voorkomend geval, de 
commissaris, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot 
bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit 
verzoek, tenzij de statuten anders bepalen. 
 
Zowel in de gewone als in de buitengewone algemene vergaderingen mag niet worden gestemd 
over aangelegenheden die niet op de agenda staan, tenzij de aanwezige effectieve leden er 
eenparig anders over beslissen. 
 

5. Verkiezingen 

Artikel 21 
 

De verkiezingen voor de raad van bestuur hebben plaats binnen in de eerste zes maanden van 
het kalenderjaar na de Olympische Zomerspelen. 
 
Ingeval de Olympische Zomerspelen worden afgelast, vinden de verkiezingen plaats binnen de 
oorspronkelijk voorziene periode. 
 
Ingeval de Olympische Zomerspelen worden uitgesteld, kan de Algemene Vergadering besluiten 
de verkiezingen binnen de aanvankelijk voorziene periode te houden of het aanvankelijke 
mandaat te verlengen. In dat geval wordt de duur van de volgende ambtstermijn automatisch 
met dezelfde periode verkort. 
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Artikel 22 
 
Om verkozen te worden tot voorzitter van de raad van bestuur dient men de helft plus één van 
de uitgebrachte geldige stemmen te bekomen. 
Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn en geen van hen de vereiste meerderheid behaalt, 
komen de twee kandidaten dei de meeste stemmen behaalden in herstemming. 
 
Dit geldt eveneens bij staking van stemmen, zelfs als er daaruit volgt dat er meer dan twee 
kandidaten overblijven. 
 
Indien geen van de kandidaten in herstemming de vereiste meerderheid behaalt, worden voor 
de functie van voorzitter nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 
 
Om tot bestuurder te worden verkozen, moet de helft plus één van de geldig uitgebrachte 
stemmen te bekomen  als het om een enig kandidaat gaat of als er slechts evenveel kandidaten 
zijn als het aantal te begeven plaatsen.  
Wanneer er meer kandidaten zijn dan het aantal te begeven plaatsen zijn, onder voorbehoud van 
artikel 29, de kandidaten die het hoogste aantal stemmen behaalden, verkozen. 
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een nieuwe stembeurt. 
 
Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet meegerekend in het 
stemquorum. 
 
Nietig zijn de stembiljetten die personen vermelden die niet aan de stemming onderworpen zijn, 
die waarop meer namen voorkomen dan er vacante plaatsen zijn of die enig teken dragen die ze 
van andere stembiljetten onderscheiden. 
 
De verkiezing van de voorzitter en de bekendmaking van het resultaat gaan de verkiezing van de 
andere leden van de raad van bestuur vooraf. 
 
De verkiezing van de leden van de raad van bestuur gebeurt door afzonderlijke stembiljetten per 
taalgroep.   
 

6. Quorum en stemmingen 

Artikel 23  
 
De algemene vergadering beraadslaagt geldig indien minstens de helft van de effectieve leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. De effectieve leden van categorie 1 vormen de meerderheid 
van stemmen. 
 
Indien niet ten minste de helft van de effectieve aanwezige of vertegenwoordigde leden 
bijeenkomt, is een tweede bijeenroeping noodzakelijk en beraadslaagt en beslist de nieuwe 
vergadering geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. 
De tweede vergadering kan niet worden gehouden binnen vijftien dagen na de eerste 
vergadering.   
 
Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. 
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De algemene vergadering beslist bij absolute meerderheid van stemmen. Onthoudingen, 
ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet meegerekend in het stemquorum. 
 
Ze beslist bij bijzondere meerderheid in de door het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen bepaalde gevallen. 
De stemmingen zijn geheim wanneer het personen betreft. 
 

7. Voorzitterschap 

Artikel 24 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  
 
Bij afwezigheid van deze laatste wordt in zijn vervanging voorzien overeenkomstig artikel 35. 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering voorgezeten 
door het lid van de raad van bestuur dat het langst ononderbroken deze functie waarneemt. 
In geval van gelijk aantal jaren dienst is dit de oudste in leeftijd. 

8. Register 

Artikel 25 
 
De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een notulenregister dat 
wordt ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard op de 
maatschappelijke zetel, waar alle leden het kunnen raadplegen zonder het register te 
verplaatsen. 
 
Elk lid kan verzoeken om uittreksels die door de voorzitter en de secretaris-generaal zijn 
ondertekend. 
 
Belanghebbende derden mogen uittreksels vragen betreffende aangelegenheden die hen 
aangaan; Ze worden door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend. 

RAAD VAN BESTUUR 
 

1. Samenstelling 

Artikel 26 
 
Het bestuursorgaan wordt de « raad van bestuur » genoemd. 
 
Het BOIC wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit: 
 
1° een voorzitter, voorgedragen door een effectief lid dat behoort tot categorie 1, en 

rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering; 
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2° 15 leden, voorgedragen door de effectieve leden die behoren tot de categorieën 1 en 
2, verkozen door de algemene vergadering; 

3°  de voorzitter van de atletencommissie van het BOIC. Zijn mandaat dient door de 
algemene vergadering te worden bevestigd; 

4°    de Nationale Loterij, wiens mandaat door de algemene vergadering dient te worden 
bevestigd ; 

5° de IOC-leden voor België, waarvan het mandaat door de algemene vergadering wordt 
bevestigd. 

Artikel 27 
 
De raad van bestuur is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstaligen en Franstaligen. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de taalgroep van de voorzitter, noch met deze van 
de voorzitter van de atletencommissie van het BOIC, de vertegenwoordiger van de loterij 
en de IOC-leden voor België. De raad van bestuur telt één Duitstalig lid. 
 

2. Mandaat 

Artikel 28 
 

Met uitzondering van de IOC-leden voor België worden de bestuurders benoemd voor een 
periode van vier jaar, onder voorbehoud van de specifieke bepalingen in geval van uitstel van 
de Olympische Zomerspelen, zoals vermeld in artikel 21.   
De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar. 
Het aantal bestuursmandaten is beperkt tot 5. 
Het aantal mandaten in de hoedanigheid als voorzitter is beperkt tot 4. Als een bestuurder 
voor de eerst tot voorzitter wordt verkozen op het ogenblik van zijn vijfde mandaat kan hij 
voor een tweede opeenvolgende mandaat worden herkozen in zijn hoedanigheid van 
voorzitter.  
Een bestuurder kan geen kandidaat meer zijn voor het voorzitterschap van het BOIC na zijn 
vijfde mandaat. 
 

3. Voowaarden en procedure voor toelating 

Artikel 29 
 
De bestuurders, die werden voorgedragen door effectieve leden die behoren tot categorie 1, 
dienen over de meerderheid van de stemmen te beschikken (de voorzitter en minstens 5 
Nederlandstalige en 5 Franstalige bestuurders).  
 
De raad van bestuur telt minstens één Nederlandstalige en één Franstalige bestuurder 
voorgedragen door effectieve leden die behoren tot categorie 2.  
 
Elke bestuurder beschikt over één stem. 
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Artikel 30 
 
Een effectief lid mag maximaal twee kandidaat-bestuurders voordragen, met inbegrip van de 
kandidaat-voorzitter. Indien een effectief lid twee kandidaat-bestuurders voordraagt, mogen 
zij niet tot dezelfde taalgroep behoren. De taalkundige voorkeur van de kandidaat-voorzitter 
wordt niet in aanmerking genomen. 
 
Een kandidaat kan slechts door één effectief lid worden voorgedragen. 
 
De kandidaat, voorgedragen door een op communautair vlak gesplitst effectief lid, moet de 
goedkeuring bekomen van de gemeenschapsstructuur waarvan hij deel uitmaakt.  

Artikel 31 
 
Elke kandidatuur voor de raad van bestuur moet minstens twee maanden vóór de algemene 
vergadering per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven worden 
opgestuurd aan het secretariaat-generaal, samen met een curriculum vitae.  
 
De kandidatuur moet de taalgroep van de kandidaat vermelden. Op straffe van niet-
toelaatbaarheid dient zij te worden ondertekend door de kandidaat en door een effectief lid, 
en in voorkomend geval door de gemeenschapsstructuur waarvan de kandidaat deel 
uitmaakt.  
 
De leden van de raad van bestuur zijn herkiesbaar, maar hun kandidatuur moet worden 
voorgedragen door een effectief lid, en dit binnen de termijn bepaald in de eerste alinea van 
huidig artikel. 
 

4. Bijeenroeping 

Artikel 32 
 
De raad van bestuur wordt op initiatief van de voorzitter door de secretaris-generaal 
bijeengeroepen telkens wanneer het noodzakelijk is en in ieder geval vóór elke algemene 
vergadering, alsook telkens wanneer ten minste vijf leden daarom verzoeken.  
 
De uitnodigingen worden tenminste acht dagen en de agenda 48 uren op voorhand 
toegezonden. Nochtans mag de raad van bestuur in spoedgevallen bijeengeroepen worden 
binnen de kortst mogelijke termijn. 
 

5. Register 

Artikel 33 
 
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die worden 
ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen, en ingeschreven in een 
speciaal register. 
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Elk lid kan om uittreksels verzoeken die hem betreffen. Ze worden door de voorzitter en de 
secretaris-generaal ondertekend. 
 
Belanghebbende derden mogen uittreksels vragen betreffende aangelegenheden hen aangaan. 
Ze worden door de voorzitter en de secretaris-generaal ondertekend. 
 

6. Voorzitter, vice-voorzitter(s) en penningmeester 

Artikel 34 
 
De raad van bestuur duidt onder zijn leden maximum drie ondervoorzitters en een 
penningmeester aan.  

Artikel 35 
 
De ondervoorzitter die het langst ononderbroken deze functie waarneemt vervangt de 
voorzitter ingeval van verhindering. In geval van gelijk aantal jaren dienst is dit de oudste in 
leeftijd.  

Artikel 36 
 

De eretitel van hun mandaat kan op voorstel van de raad van bestuur door de algemene 
vergadering worden toegekend aan een uittredend voorzitter, ondervoorzitter, 
penningmeester of lid van de raad van bestuur. 
 

7. Secretaris-generaal 

Artikel 37 
 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat een bezoldigde secretaris-generaal.  
 
Alle daden van dagelijks of gewoon bestuur worden rechtsgeldig gesteld door de 
secretarisgeneraal of door de persoon die de raad van bestuur hiertoe aanwijst.  
 
Hij beschikt over een raadgevende stem en woont de vergaderingen van de raad van bestuur 
en het beheerscomité bij. Hij werft het bezoldigde personeel aan.  
 

8. Rechten en plichten 

Artikel 38  
 

De algemene vergadering kan aan de voorzitter een bezoldiging toekennen waarvan ze, in 
voorkomend geval, het bedrag vaststelt. De overige leden van de raad van bestuur vervullen 
hun mandaat kosteloos. 
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Artikel 39 
 
De leden van de raad van bestuur gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan betreffende 
de verbintenissen van het BOIC. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun 
mandaat en tot de fouten die bij de uitvoering van hun missie zijn begaan. 
 

9. Belangenconflict 

Artikel 40 
 

Een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft (onder meer van 
vermogensrechtelijke aard) dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de andere 
bestuurders op de hoogte brengen vooraleer de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn 
verklaring en uitleg over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de 
notulen van de vergadering van de raad van bestuur die deze beslissing moet nemen. 
 
Deze bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over 
dergelijke beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming over dit punt. Indien de 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict 
heeft, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de 
beslissing of verrichting door de algemene vergadering wordt goedgekeurd, kan de raad van 
bestuur ze uitvoeren. 
 

10. Bevoegdheden 

Artikel 41 
 
De raad van bestuur oefent alle machten uit, behalve die door de wet of de statuten aan de 
algemene vergadering voorbehouden zijn.  
 
Hij benoemt de chef de mission voor de Olympische Spelen, de Europese Spelen, de 
Europese olympische jeugdfestivals, de olympische jeugdspelen en de wereldspelen, alsook 
voor elk evenement waarvoor het BOIC verantwoordelijk is voor de selecties. 
 
Hij neemt een besluit over de selecties die door de selectiecommissie voor de 
bovengenoemde evenementen worden voorgesteld. 
 
Alle andere akten, dan deze van dagelijks of gewoon bestuur, die het BOIC binden, worden, 
behoudens bijzondere volmacht van de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter of 
één van de ondervoorzitters, en door de secretaris-generaal. In geval van verhindering 
worden ze ondertekend door de voorzitter en één van de ondervoorzitters of door twee 
ondervoorzitters.  
 
De gerechtelijke daden, als eiser en als verweerder, worden namens het BOIC gesteld door de 
raad van bestuur, vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris-generaal of één van de 
ondervoorzitters. 
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11. Quorum en stemmingen 

Artikel 42 
 
Het vereiste quorum bedraagt de helft van de stemgerechtigde leden.   
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige 
leden.   
 
Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden uit het stemquorum verwijderd. 
 
Bij staking van stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.  
 

12. Schriftelijke procedure 

Artikel 43 
 
Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit 
van alle bestuurders. 

13. Sancties 

Artikel 44 
 
De leden van de raad van bestuur moeten handelen in overeenstemming met de ethische 
principes en waarden die zijn vastgelegd in het Olympisch Handvest en moeten de 
verschillende regels van het BOIC naleven.   
De ethische commissie is bevoegd om klachten en beweringen te onderzoeken in verband 
met de niet-naleving van deze principes en waarden en van de verschillende regels van het 
BOIC door de leden van de Raad van Bestuur, met inbegrip van met name schendingen van 
de gedragscode die voor hen is vastgesteld.  
Zij stelt de algemene vergadering de sancties voor die zij nuttig of noodzakelijk acht, 
waaronder de volgende sancties  

1° een berisping  
2° een schorsing  
3° een afzetting. 

De zaak wordt door de voorzitter van het BOIC of door de raad van bestuur van het BOIC of, 
wanneer de zaak rechtstreeks betrekking heeft of kan hebben op de voorzitter van het BOIC, 
door de secretaris-generaal van het BOIC, voorgelegd aan de ethische commissie. Wanneer 
de zaak aan haar wordt voorgelegd, benoemt de ethische commissie een of meer van haar 
leden om de klacht of bewering te onderzoeken. Zodra het onderzoek is afgerond, kan de 
ethische commissie besluiten de algemene vergadering bijeen te roepen om een besluit te 
nemen over de voorgestelde sanctie. 
Elk lid van de raad van bestuur wiens berisping, schorsing of afzetting wordt voorgesteld door 
de ethische commissie, heeft het recht gehoord te worden in zijn verdediging door de 
algemene vergadering. 
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Daartoe wordt hem ten minste vijftien dagen van tevoren per aangetekende brief een 
oproeping met opgave van redenen voor de schorsing of afzetting toegezonden. Hij kan zich 
laten bijstaan door de raadsman van zijn keuze. 
 
De schorsing of de afzetting van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden 
uitgesproken door de algemene vergadering indien ten minste de helft van de effectieve leden 
aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door een meerderheid van 2/3 van de stemmen van 
de leden. De stemming is geheim. Indien zij niet ten minste de helft van de effectieve 
aanwezige of vertegenwoordigde leden bijeenkrijgen, is een tweede bijeenroeping 
noodzakelijk en zal de nieuwe vergadering geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering kan niet worden 
gehouden binnen vijftien dagen na de eerste vergadering.   
Het besluit van de algemene vergadering wordt per aangetekende brief ter kennis van het lid 
gebracht. 
 

14. Vacature 

Artikel 45 
 
De raad van bestuur is gehouden verkiezingen te organiseren wanneer zijn ledental geslonken 
is tot minder dan de helft van zijn leden. 
 
De ontslagneming gebeurt door een gewone brief of een e-mail te sturen naar het secretariaat 
van de raad van bestuur.  

Artikel 46 
 

Indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de 
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.  
 
De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te 
bevestigen; in geval van bevestiging vervult de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn 
voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Als er geen bevestiging is, eindigt het 
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder op het einde van de algemene vergadering, 
onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat 
ogenblik. 
 

15. Raadgevers en deskundigen 

Artikel 47 
 
De raad van bestuur kan een beroep doen op twee onafhankelijke raadgevers. Deze raadgevers 
hebben geen stemrecht.  
 
Overigens kan de raad van bestuur deskundigen aanwijzen die zijn vergaderingen bijwonen. 
Deze experts hebben geen stemrecht. 
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16. Intern Reglement 

Artikel 48   
 
De raad van bestuur stelt een intern reglement op, waarin alles kan geregeld worden wat niet 
in de statuten is voorzien.  
 
Het reglement kan door de raad van bestuur steeds bij twee derde meerderheid gewijzigd 
worden.  
 
Het reglement, en alle wijzigingen eraan, wordt de leden ter kennis gebracht en gepubliceerd 
op de BOIC-website.   

BUREAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 49 
 
Het Bureau van de raad van bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de ondervoorzitter(s), 
de penningmeester, de IOC-leden voor België en de voorzitter van de Atletencommissie. Het 
is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstaligen en Franstaligen. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met de taalgroep van de voorzitter en de IOC-leden voor België en de 
voorzitter van de Atletencommissie. 
 
Het Bureau van de raad van bestuur moet zo nodig een of meerdere bestuurders in zijn schoot 
opnemen om de taalpariteit tussen Nederlandstaligen en Franstaligen te waarborgen. 
 
Het Bureau van de raad van bestuur staat de voorzitter en de secretaris-generaal bij in de 
uitvoering van hun opdrachten, op twee gebieden namelijk: het nemen van besluiten die niet 
konden wachten tot de volgende geplande vergadering van de raad van bestuur (deze 
beslissingen zullen vervolgens worden voorgelegd, gemotiveerd en bekrachtigd door de raad 
van bestuur); het voorbereiden zonder een beslissing te nemen of aan te raden, om de 
behandeling ervan door de raad van bestuur te vergemakkelijken, van belangrijke 
onderwerpen zoals de jaarlijkse strategische update, talentontwikkeling of de opmaak van 
een jaarlijks begrotingsvoorstel. 

ONTBINDING 

Artikel 50  
 
In geval van ontbinding van het BOIC wordt het netto actief, na vereffening van de schulden 
en het aanzuiveren van de lasten, na beraadslaging in de algemene vergadering besteed aan 
één of meerdere verenigingen waarvan het maatschappelijk doel het best overeenkomt met 
dat van het BOIC. 
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SCHENKINGEN 

Artikel 51 
 

De secretaris-generaal en, bij diens afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd voorlopig of 
definitief de schenkingen aan de vereniging te aanvaarden en alle formaliteiten te verrichten 
die nodig zijn voor de verkrijging ervan. 

JAARLIJKSE REKENINGEN 

Artikel 52 
 

De verantwoording over de rekeningen van het boekjaar gebeurt aan de hand van een door 
de Raad van Bestuur opgesteld jaarverslag, met balans, resultatenrekening en commentaar, 
en een door de commissaris opgesteld verslag. De commissaris wordt benoemd onder de 
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
Ieder jaar, binnen 6 maanden na afsluiting, wordt de rekening van het voorbije boekjaar ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 

Artikel 53 
 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 

 
ARBITRAGE 

Artikel 54 
 

Tegen alle beslissingen van de Raad van Bestuur ter gelegenheid van of in verband met de 
Olympische Spelen kan beroep worden ingesteld bij het Arbitrage Hof voor de Sport - Court 
of Arbitration for Sport. De beroepstermijn bedraagt 21 dagen, te rekenen vanaf de dag na de 
ontvangst van het besluit waartegen beroep wordt aangetekend. 

SLOTBEPALING 

Artikel 55 
 
Deze statuten werden in overeenstemming met het Olympisch Charter van het IOC opgesteld. 
In geval van twijfel over de betekenis of de interpretatie van de statuten of in geval van 
tegenstrijdigheden tussen de statuten en het Olympisch Charter primeert laatstgenoemde. 
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OVERIGE BEPALINGEN 
 

1. Door de AV genomen besluiten 

Artikel 56 
 

I. Verlenging van het mandaat van de voorzitter en de bestuurders  
 
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 9 juni 2020:    
 
Naar aanleiding van het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio 2020 hebben de leden 
van de VZW Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité tijdens de algemene vergadering 
van 9 juni 2020 beslist om het mandaat van de voorzitter en de bestuurders van het BOIC te 
verlengen tot de verkiesbare algemene vergadering die na de Olympische Spelen van Tokio 
2020 zal worden georganiseerd, ten laatste op 2 oktober 2021. Deze verlenging zal alleen 
gelden indien de Olympische Spelen van Tokio daadwerkelijk in de zomer van 2021 worden 
gehouden. 

 
I. Herverkiezing van de bestuurders 
 
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 1 juni 2018: 
 
De leden van de vzw Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, samengekomen in een 
Algemene Vergadering op 1 juni 2018, hebben het volgende lid van de raad van bestuur 
herkozen voor een periode van vier jaar: 
 
- Bestuurder - lid:  De Heer Jannie HAEK  
 
II. Benoemingen bestuurders 
 
De leden van de vzw Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, samengekomen in een 
Algemene Vergadering op 1 juni 2018, hebben de volgende leden van de raad van bestuur 
benoemd voor een periode van vier jaar: 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Ingmar DE VOS  
 
- Bestuurder - lid: De Heer Yuhan TAN 
 
De Raad van Bestuur is nu als volgt samengesteld: 
 
- Bestuurder - voorzitter: De Heer Pierre-Olivier Beckers 
 
- Bestuurder – ondervoorzitter: De Heer Tom Van Damme 
 
- Bestuurder - ondervoorzitter: De Heer Jean-Michel Saive 
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- Bestuurder - penningmeester: De Heer Marc Coudron 
 
- Bestuurder - lid: Mevrouw Dominique Gavage 
 
- Bestuurder - lid:  De Heer Michel Louwagie 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Pascal Mertens 
 
- Bestuurder - lid: Mevrouw Martine Tossens 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Sven Serré 
 
- Bestuurder - lid: Mevrouw Sylvie Ronsse 
 
- Bestuurder - lid: Mevrouw Dominique Monami  
 
- Bestuurder - lid: Mevrouw Gwenda Stevens 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Christophe Delecluse 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Patrick Van Campenhout 
 
- Bestuurder - lid: De Heer Dominique Baeyens  
 
- Bestuurder - lid: De Heer Jean-Pierre Delchef  
 
- Bestuurder - lid: De Heer Jannie HAEK  
 
- Bestuurder - lid: De Heer Ingmar DE VOS  
 
- Bestuurder - lid: De Heer Yuhan TAN  
                                 
III. Benoeming van de commissaris: 
 
De leden van de VZW Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, samengekomen in een 
algemene vergadering op 1 juni 2018, hebben met eenparigheid van stemmen de 
benoeming tot commissaris van het kantoor "Audit Group Belgium" SPRL, 0434.720.148, 
met maatschappelijke zetel Bourgmestre Etienne Demunterlaan 5, bus 10, 1090 Brussel, 
voor een periode van 3 jaar goedgekeurd. 
 
Erratum: 
 
In de publicatie met nummer 17168639 van 17/11/2018 (onderaan pagina 3) staat de 
volgende zin: 
"Bestuurder - lid: De Heer Ivan Pittevils" moet worden vervangen door: Bestuurder - lid: De 
Heer Jannie Haek". 
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2. De besluiten van de Raad van Bestuur 

Artikel 57  - Verdeling van de functies binnen de Raad van Bestuur 

 
- voorzitter: De Heer Pierre-Olivier Beckers  
 
- ondervoorzitter: De Heer Tom Van Damme 
 
- ondervoorzitter: De Heer Jean-Michel Saive 

 
- penningmeester: De Heer Marc Coudron 
 

Artikel 58 – Dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de noden van het 
dagelijks leven van de vereniging niet te boven gaan als handelingen en beslissingen die, 
hetzij wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun dringend 
karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. 
 
Secretaris-generaal, CEO genoemd, is de heer Philippe Vander Putten. Hij is aangesteld als 
afgevaardigde voor het dagelijks bestuur. 

Artikel 59 – Intern reglement 
 
Het laatste intern reglement werd aangenomen op de vergadering van de raad van bestuur 
van 19 april 2021. Er wordt uitdrukkelijk naar verwezen. 
 

Artikel 60 
 
In aanvulling op artikel 2, is de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd te 1020 
Brussel, Bouchoutlaan, n° 9. 
Het e-mailadres is "info@olympic.be". 
De website is 'https://teambelgium.be/nl/'. 
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HET BOIC - 10.09.2021 
 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
 

Toelichtingsnota 
 

 
Zoals elke VZW is het BOIC verplicht zijn statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (23 
MAART 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen). 
 
De voor wijziging voorgestelde statuten en het nieuwe intern reglement (IR) werden door de 
raad van bestuur goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 19 april 2021. 
 
Deze nota heeft als doel de belangrijkste redenen voor de voorgestelde wijzigingen uiteen te 
zetten. Om de lezing te vergemakkelijken zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen aan 
de huidige statuten en “Inwendig Reglement” (in de toekomst “Intern Reglement” genoemd) 
in de bijgevoegde tekst van de statuten geel gemarkeerd. 
 
De belangrijkste redenen voor de voorgestelde wijzigingen zijn de volgende: 
 

1) Dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
- Eis inzake statutaire bepalingen betreffende de volgende onderwerpen 

(momenteel niet opgenomen of opgenomen in het inwendig reglement): 
o de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de VZW is 

gevestigd; - artikel 2 
o de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de VZW nastreeft 

en van haar activiteiten; - artikel 3 
o de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding 

van de leden; - artikels 6 en volgende  
o de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van 

bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar besluiten aan de leden 
en aan derden ter kennis worden gebracht; - artikels 6 en volgende  

o de benoeming van de bestuurders, de beëindiging en de duur van hun 
mandaat - artikels 26 en volgende 

o benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur - artikel 58 
- Bijhouden van een ledenregister en hoe dit te raadplegen - artikel 7 
- Uiterste datum voor het verzenden van uitnodigingen: maximaal 15 dagen vóór 

de algemene vergadering - artikel 19 
- Definitie en procedure in geval van belangenconflict van een lid van de raad van 

bestuur- artikel 40 
- Publicatie van de besluiten van de algemene vergadering en de raad van bestuur 

- artikels 56 & 57 
 

2) Mogelijkheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt 
- Mogelijkheid voor effectieve leden om unanieme besluiten schriftelijk te nemen 

- artikel 18 
- Mogelijkheid om leden, bestuurders en commissarissen per e-mail bijeen te 

roepen - artikel 19 
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- Onthoudingen, ongeldige stemmen, blanco stemmen worden uit het 
stemquorum verwijderd - artikels 22, 23 & 42 

- Mogelijkheid voor de raad van bestuur om unanieme besluiten schriftelijk te 
nemen - artikel 43 

- Mogelijkheid tot coöptatie in geval van een vacature in de raad van bestuur- 
artikel 46 

 
3) Aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité 

- De leden van categorie 4 moeten lid zijn van de Atletencommissie van het BOIC- 
artikels 6 & 8 

- Formulering van de voorwaarde voor leden van categorie 4: « op het moment van 
hun verkiezing, aan ten minste één van de laatste twee edities van de Olympische 
zomer- of winterspelen hebben deelgenomen» - artikels 6 & 8 

- Naleving van antidopingnormen - artikel 8 
 

4) Goed bestuur 
- Bevoegdheid van de ethische commissie om klachten tegen bestuurders te 

onderzoeken en sancties voor te stellen aan de algemene vergadering, en details 
van deze procedure - artikels 17, 20 & 44 

- Publicatie van het intern reglement op de website van het BOIC - artikel 48 
- De voorzitter van de Atletencommissie is lid van het Bureau van de raad van 

bestuur - artikel 49 
 

5) Verduidelijking of bijwerking om beter aan te sluiten bij de huidige realiteit 
- Aanpassing van de verkiezingsdatum en van de duur van het mandaat van de 

bestuurders ingeval de Olympische Spelen worden afgelast of uitgesteld - artikels 
21 & 28 

- Mogelijkheid om een kandidatuur voor de raad van bestuur ook per e-mail met 
ontvangstbevestiging te sturen – artikel 31 

- Mogelijkheid voor de algemene vergadering om aan de voorzitter een bezoldiging 
toe te kennen waarvan ze, in voorkomend geval, het bedrag vaststelt- artikel 38 

- Bijwerking van de lijst van multidisciplinaire competities waarvoor het BOIC 
verantwoordelijk is voor de selecties - artikel 41 

- Mogelijkheid voor een bestuurder om zijn ontslag ook per e-mail te sturen - 
artikel 45 

- Verduidelijking van de rol van het Bureau van de raad van bestuur (= voorheen 
“Beheerscomité” genoemd )- artikel 49 

 
N.B.: De nieuwe statuten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering op 10 september 2021. Het zijn dus de huidige statuten en inwendig reglement 
van respectievelijk 10 juni 2016 en 20 juni 2016 die van toepassing zullen zijn op deze 
buitengewone algemene vergadering op 10 september 2021. 
 

Vragen over deze toelichtingsnota of het voorstel tot wijziging van de BOIC-statuten kunnen 
worden gesteld: 

1) schriftelijk ter attentie van Louise Cavenaile, jurist en verantwoordelijk voor interne 
zaken bij het BOIC, naar het volgende e-mailadres: l.cavenaile@olympic.be 

2) op de informatiebijeenkomst die op dinsdag 31/08/2021 van 17.00 tot 18.30 uur per 
videoconferentie zal worden georganiseerd (zie info in de uitnodiging) 

 

mailto:l.cavenaile@olympic.be
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Bijlage 5 
 
 

Lijst van de kandidaten voor 

de verkiezingen van de Raad 

van Bestuur 
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Verkiezingen van de raad van bestuur van het BOIC 

Kandidaturen 
 

 

 

          Taalgroep   Sportbond 

 

 

 

Voorzitter 

 

 

RAKELS Heidi  K.B. Judobond 

 

SAIVE Jean-Michel  K.B. Tafeltennisbond 

 

 

 

Lid 

 

 

DELECLUSE Christophe Nl K.B. Atletiekbond 

 

GROSSEN Ludo Nl K.B. Zwembond 

 

KOOKEN Gijs Nl K.B. Tennisbond 

 

MORIAU Tim Nl K.B. Turnbond 

 

ROMBOUTS Emmanuel Nl K.B. Golf Federatie 

 

SERRE Sven Nl K.B. Badminton Federatie 

 

STEVENS Gwenda              Nl            K.B. Roeibond 

 

VAN CAMPENHOUT Patrick Nl B. Wushu Federatie 

 

VAN DAMME Tom Nl K.B. Wielrijdersbond 

 

VAN DEN BOSSCHE Peter Nl Royal Belgian Sailing Federation 
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BONTE Sebastien Fr K.B. Judo Bond  

 

DELCHEF Jean-Pierre Fr Basketball Belgium 

 

GAVAGE Dominique Fr K.B. Atletiekbond 

 

HANNOSSET Jean-François Fr K.B. Handbalbond 

 

HENET Yves Fr K.B. Hockeybond 

 

MERTENS Pascal Fr K.B. Kano Verbond 

 

MONAMI Dominique Fr Belgian Paralympic Committee 

 

ROBIN Joël Fr K.B. Schuttersfederatie 

 

RONSSE Sylvie Fr K.B. Turnbond 

 

 

 

 

BONNI Didier Dui K.B. Skifederatie 


