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ALGEMENE VERGADERING BOIC – 8 JUNI 2022
De Algemene Vergadering heeft plaats in de lokalen van Belfius, Kruidtuinlaan 44 te
1000 Brussel. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
*
* *

1.

Nazicht van de mandaten

De mandaten werden nagezien bij de inschrijving van de vertegenwoordigers van de
sportfederaties. De lijst van de aanwezigheden is als bijlage 1 bij de notulen gevoegd.

2.

Goedkeuring van de verslagen van de Algemene Vergaderingen
van 4 juni 2021 & 10 september 2021

➢

De verslagen van de Algemene Vergadering van 4 juni 2021 en het verslag
van de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 september 2021 worden door
de Algemene Vergadering goedgekeurd.
*
* *

De Voorzitter, Jean-Michel Saive, legt vervolgens uit hoe de stemmingen zullen
verlopen:
De federaties (sportbonden) van categorie 1 (Olympische) hebben een dubbel stemrecht
en hebben voor het begin van de vergadering een enveloppe met een rode kaart en een
groene kaart ontvangen (groen = voor / rood = tegen)
De federaties (sportbonden) van categorie 2 (niet-Olympische), alsmede de leden van
categorie 3 (IOC-leden) en categorie 4 (de vertegenwoordigers van de atleten) hebben
één stemrecht en hebben een roze kaart en een lichtgroene kaart gekregen (lichtgroen
= voor / roze = tegen).
Voor elk van de ingediende resoluties zal elk lid de gelegenheid hebben om een van de
twee kaarten op te steken en zo om voor of tegen de resolutie te stemmen, of zich te
onthouden door geen kaart op te steken.
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3.

Toespraak van de Voorzitter

Dames en heren,
We komen uit een intense en moeilijke periode. Jammer genoeg moesten we in het
afgelopen jaar afscheid nemen van een aantal personen die ons nauw aan het hart
lagen.
Ik denk aan Olympiër Jean Simonet, die als marathonloper heeft deelgenomen aan de
Olympische Spelen in Helsinki in 1952. Ik denk ook aan Léo Lefevre, de voormalige
Voorzitter en Secretaris-Generaal van de LBFA. En ook aan Raoul Theeuws, die 25 jaar
lang de coach was van het Belgische boogschietteam. En aan Hugo Brioen, die
gedurende zeven jaar de Voorzitter was van de Belgische Schermfederatie. En tenslotte
ook aan Paul Van Lierde van de Association Francophone d’Aïkido, aan Géraldine
Chardome van de Koninklijke Belgische Hockey Bond en aan Guido Piessens van Belgian
Sailing.
Voor al diegenen die ons hebben verlaten, graag een moment van stilte.
…
Dames en heren,
Zoals ik al zei, is er heel wat te vertellen. Met veel enthousiasme heb ik het roer
overgenomen van Pierre-Olivier Beckers. Bij deze wil ik hem nog eens van harte
bedanken voor de vlotte overgang. En ook dank aan Philippe Vander Putten, die onlangs
afscheid heeft genomen als CEO, voor alle hulp.
U zal het dadelijk merken: de nieuwe tandem Cédric Van Branteghem en ikzelf is gestart
met nieuwe ideeën, nieuwe accenten, nieuwe projecten. Maar het fundament, het huis
dat onze voorgangers hebben gebouwd, blijft stevig overeind staan, daar kunnen wij op
verder bouwen.
Wij, dat is in de eerste plaats onze nieuwe Raad van Bestuur, en ik wil de volledige ploeg
bedanken voor de goede start. Samen hebben we al heel wat werk verzet, we hebben
onder andere onze visie en missie herbekeken. Daarover later meer.
Ook de verschillende commissies hebben niet stilgezeten. In de eerste plaats denk ik
aan onze Atletencommissie die de stem van de atleten vertegenwoordigt, en haar
nieuwe Voorzitster Ann Wauters, maar ook de Selectiecommissie en de Commissie
officials. Binnenkort schieten ook twee nieuwe Commissies uit de startblokken, die voor
de niet-Olympische federaties en die voor de entourage van de atleten. Er is ook een
taskforce die onderzoekt hoe we onze samenwerking met het Belgian Paralympic
Committee kunnen versterken. Ten slotte ook een klein woord van dank voor de mensen
van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.
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Ik sprak daarnet van nieuwe accenten in onze visie. Laat me duidelijk zijn: resultaten
op de Olympische Spelen , en dan spreek ik over minimum top-8 en over medailles,
blijven het hoofddoel. De afgelopen Zomer- én Winterspelen waren op dat vlak een
historisch succes. In Tokio behaalde 56% van de atleten een olympisch diploma. Peking
2022 gaat de geschiedenis in als de beste Winterspelen sinds 1948 voor ons land: 6 top
8-plaatsen, met Hanne Desmet als eerste vrouwelijke medaillewinnaar in een
individuele wintersportdiscipline, en uiteraard Bart Swings als eerste tweevoudige
medaillewinnaar op de Winterspelen. Straks geef ik graag het woord aan onze Topsport
Directeur, Olav Spahl, om er u meer over te vertellen.
Als de vorige Olympische Spelen historisch waren, dan zijn de volgende dat al voordat
ze zijn gestart! De Spelen in Parijs zijn door hun nabijheid een enorme kans. Niet alleen
een kans om onze atleten in optimale omstandigheden aan de start te krijgen, maar
ook een kans om het hele land achter Team Belgium te krijgen. Zowel in Parijs als hier
in België gaan we ervoor zorgen dat deze Spelen hun stempel zullen drukken. Daar
zullen niet alleen onze atleten, maar ook u als federaties de vruchten van kunnen
plukken.
Vooraleer de Olympische Spelen in Parijs er zijn, staan er nog andere events op de
kalender: over een maand starten de Wereldspelen in Birmingham in de VS, een mooi
moment om onze niet-Olympische sporten in de kijker te zetten. Daarna volgt nog het
EYOF in Banská-Bystrica in Slowakije.
Dames en heren,
Onze sportieve ambitie is groot, en groeit nog elke dag. Op de verschillende stages,
zowel die voor de jeugd in Vittel en Duisburg, als de elitestage in Belek, heb ik met
eigen ogen kunnen vaststellen dat Team Belgium barst van het talent, en dat dat talent
op een uitstekende manier wordt ondersteund, met een medische en wetenschappelijke
begeleiding van wereldklasse, en met een team dat alle facetten van de weg naar de
Spelen van A tot Z naar een hoger niveau tilt.
Het zijn in de eerste plaats onze topsportpartners die deze groeiende ambitie samen
met ons waarmaken. Dankzij de inspanningen van Sport Vlaanderen, Adeps en
Ostbelgien én de goede samenwerking met deze partners stijgt ons land jaar na jaar in
de internationale ranglijsten voor topsportresultaten.
Op onze weg naar de Olympische Spelen kunnen we ook rekenen op heel wat andere
partners. De Nationale Loterij, dé partner bij uitstek voor de sport in België, en ook onze
commerciële partners. Onlangs ondertekenden we ook een nieuw protocolakkoord met
Defensie, dat van zijn kant topsporters ondersteunt. Bedankt aan allen.
En laat me zeker u niet vergeten: de sportfederaties. Als Voorzitter maak ik werk van
een nauwer contact met alle sportfederaties. Elk van u wil ik bezoeken binnen dit
mandaat. Voor een kwart van de federaties is dat in deze eerste maanden al gebeurd.
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Dit jaar investeert het BOIC ook weer 5 miljoen in topsport. Een budget dat gaat naar
deelname aan competities en de voorbereidende stages. Maar waarvan ook 3 miljoen
vloeit naar jullie, de federaties, via Be Gold en specifieke projecten.
De atleten zijn meer dan ooit het centrum van onze activiteiten. Hun resultaten
inspireren jong en oud. Ze zetten mensen aan om zelf actief te zijn, en ze staan symbool
voor veel meer dan een medaille of trofee.
En zo kom ik terecht bij de Olympische waarden. Ik wil er tijdens dit mandaat een
speerpunt van maken om deze waarden in de schijnwerpers te zetten. Ze zijn geen
stoffige woorden op papier, maar een cruciale hoeksteen van de Olympische Beweging
die zin geven aan de sport en de prestaties van onze atleten.
Vriendschap, respect voor jezelf en voor elkaar, fair play. Daarin maken wij het verschil.
Zo werken wij mee aan een betere wereld, en jammer genoeg kan de wereld van
vandaag dat goed gebruiken.
Het BOIC draagt zelf zijn steentje bij: in het streven naar gendergelijkwaardigheid in de
sport bijvoorbeeld, via de commissie Gender Equity, de samenwerking met de Game
Changers of het Europese project EQUIP. Het BOIC wil een voorbeeld zijn, en met
Dominique Monami als eerste vrouwelijke Ondervoorzitster en een Bureau van de Raad
van Bestuur dat bestaat uit evenveel vrouwen als mannen, geloof ik dat we op de goede
weg zijn. En zonder ook Kim Gevaert te vergeten als nieuwe Voorzitster van de Belgian
Olympians Association.
Ook in de strijd voor een cleane sport of meer duurzaamheid nemen we initiatieven en
zijn we betrokken bij bestaande projecten. We ondersteunen Olympiërs die het
financieel moeilijk hebben via de stichting Solimeda. De Belgian Olympic Academy werkt
aan beter opgeleide sportmanagers. En dan zijn er nog tal van andere initiatieven die
straks zeker nog aan bod komen.
Dames en heren,
Later deze avond brengen we hulde aan iemand met bijzondere verdiensten voor de
Olympische Beweging in ons land. Ik hou u nog even in spanning. Nu geef ik graag het
woord aan onze nieuwe CEO, Cédric Van Branteghem.
Om af te ronden wil ik u allemaal bedanken voor de steun en de warmte die ik deze
eerste maanden heb gevoeld. Ik weet zeker dat we samen mooie dingen kunnen
bereiken.
Ik wil u allen feliciteren om de sportwereld deze afgelopen periode overeind te houden.
Een periode van pandemie, en van andere obstakels en moeilijkheden. Bedankt aan de
federaties, de liga’s, de clubs, officials en vrijwilligers.
Dank u.
De Voorzitter, Jean-Michel Saive, geeft het woord door aan Cédric Van Branteghem,
CEO.
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4.

Verslag van de CEO

Dit punt verwijst naar de powerpointpresentatie in bijlage (bijlage 2).
Cédric Van Branteghem wil allereerst de Raad van Bestuur van het BOIC bedanken voor
het vertrouwen dat allen in hem gesteld hebben door hem tot CEO te benoemen. Hij
onderstreept zijn wilskracht om als team te werken, samen met de Voorzitter, de Raad
van Bestuur, de Team Belgium collega's, de structurele topsportpartners, de
sportfederaties en andere stakeholders.
Hij bedankt ook Philippe Vander Putten voor de overdracht en het samen verrichte werk.
Cédric Van Branteghem geeft het woord door aan Olav Spahl, Topsport Directeur.
*** Video Best of Tokyo ***
Olav Spahl geeft aan dat 2021 niet alleen gekenmerkt werd door het succes van de
Olympische Spelen in Tokio, maar ook door het Team Belgium werk, o.a. ter
gelegenheid van de trainingskampen georganiseerd aan het einde van het jaar: in Vittel
en Duisburg voor jonge atleten tot 18 jaar en in Belek voor de topatleten.
Het jaar 2022 begon met de verschillende wintersportwedstrijden. Het Europees Jeugd
Olympisch Festival (EJOF) in Vuokatti in maart, waar we 3 Belgische vertegenwoordigers
stuurden en 3 plaatsen in de Top 8 behaalden. Ook de Olympische Winterspelen in
Peking, waar we ondanks een kleinere delegatie een stijging van het aantal Top 8 en
medailles konden vaststellen in vergelijking met de vorige edities. Wij hebben ook de
positieve effecten gezien van onze samenwerking met andere landen, waaronder
Nederland. De situatie in China was erg gecompliceerd door de Covid-pandemie en
helaas was er één atleet positief getest.
Olav Spahl legt uit dat een analyse uitgevoerd met topsportpartners en federaties
uitgewezen heeft dat het van essentieel belang is om in een Olympische omgeving te
werken aan prestatiementaliteit, mentale gezondheid en emotionele stabiliteit, alsook
aan veerkracht. Het zou ook interessant zijn om de selectiecriteria aan te scherpen om
goed presterende atleten naar de Olympische Winterspelen te sturen. Uit de
besprekingen kwam ook de wens naar voren om wetenschappelijke strategieën in te
voeren op basis van beste praktijken en om rekening te houden met de kostenbatenverhouding met betrekking tot innovatieve apparatuur. Verdere aandachtspunten
zijn ook het upgraden van de trainingsinstallaties, het verhogen van het
managementniveau binnen de federaties, het samenwerken met andere Teams, het
versterken van de medische opvolging en contacten tussen sporters, coaches, technisch
directeurs en staff via stages.
Tot slot voegt Olav Spahl eraan toe dat de Koning en de Koningin de medaillewinnaars
en de Top 8 sporters in het Paleis nogmaals een warm welkom gegeven hebben, dat
door iedereen zeer gewaardeerd werd.
*** Video Best of Beijing ***
Olav Spahl geeft het woord door aan Dieter Reyntjens, Marketing & Communications
Directeur.

5

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE

ALGEMENE VERGADERING 8 JUNI 2022

Boechoutlaan 9 – 1020 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408141059

******
Dieter Reyntjens legt uit dat de Spelen van Tokio een groot succes waren qua
doelgroepen, maar dat zodra de Spelen voorbij waren, richtten de media tot meer
gemediatiseerde sporten. We moeten daarom minder afhankelijk worden van de
traditionele media en onze eigen communicatiekanalen ontwikkelen om dagelijks met
onze atleten en supporters in contact te blijven en om een breder publiek te informeren,
te vermaken en te inspireren.
Sociale media zijn de sleutel. Dieter Reyntjens zet uiteen wat de impact is van het
gebruik van sociale media tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Deze stellen ons in
staat om onze supporters op elk moment te bereiken en visibiliteit te bieden aan onze
commerciële partners.
Contentproductie is ook een grote uitdaging. Team Belgium moet communiceren over
alle sporten, daarom vraagt Dieter Reyntjens de federaties om met Team Belgium
samen te werken in deze taak door evenementen te promoten (bv. give-away tickets
uitdelen voor evenementen) of door te helpen bij het creëren van inhoud die gedeeld
kan worden op de Team Belgium netwerken.
De video Road to Beijing is er een voorbeeld van. Dit is een samenwerking met
Sneeuwsport Vlaanderen in de aanloop naar de Winterspelen in Beijing.
*** Video Road to Beijing ***
Tot slot gaat Dieter Reyntjens in op de Rule 40 van het IOC en het gebrek aan
communicatie daaromtrent. Hij kondigt aan dat er workshops voor Parijs 2024
georganiseerd zullen worden.
******
Cédric Van Branteghem neemt opnieuw het woord om de topsportpartners (Sport
Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien) en ook de Nationale Loterij te bedanken, die de
premies van de Top 8 atleten en coaches van de Olympische Spelen van Tokio 2020 en
Beijing 2022 gefinancieerd heeft.
Cédric Van Branteghem geeft het woord terug aan Jean-Michel Saive.
******
Jean-Michel Saive geeft meer uitleg over de “Strategic Offsite session” van de Raad van
Bestuur die in maart 2022 heeft plaatsgevonden om over de missie, visie en toekomst
van het BOIC na te denken :
-

De visie: het imago tonen van een succesvol land, een land dat wint en het aantal
Belgische atleten in de Top 8 op de Olympische Spelen aanzienlijk te verhogen.
De missie met de 3 pijlers: de topatleten selecteren, een topsportklimaat
creëren, de sportfederaties ondersteunen.

Alvorens het woord terug te geven aan Cédric Van Branteghem, zet Jean-Michel Saive
uiteen dat er tijdens deze “Strategic Offsite Session” een 4de pijler toegevoegd werd :
de promotie van de Olympische waarden en de daaruit voort vloeiende educatie.
-

De Olympische waarden : vriendschap – uitmuntendheid – respect
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******
Cédric Van Branteghem gaat nader in op de roadmap van de “Strategic Offsite Session”
tijdens welke een oefening georganiseerd werd met Deloitte, de nieuwe strategische
partner. Het doel was om hefbomen te definiëren om sport op hoog niveau en succes in
« core » en ondersteunende activiteiten te faciliteren. Aan het einde van deze oefening
werden vijf initiatieven geselecteerd voor het vierjarige mandaat. Deze werden in drie
clusters verdeeld:
1. FOCUS
Atleten ondersteunen tijdens een Olympiade
a. Focus op de atleten:
• Oprichting van een sport psychologists network,
aanstelling van een Delegation Services Coordinator,
internationale
benchmarking
en
ontwikkeling
van
dienstentrajecten, oprichting van een helpdesk met
diensten voor atleten om ze te ontlasten zodat ze zich op
hun prestaties kunnen concentreren.
• Olympic Moments: het creëren van een verbondenheidsgevoel met Team Belgium voor, tijdens en na de
Olympische Spelen door Olympische momenten op te
zetten om atleten te integreren die niet de mogelijkheid
hebben om deel te nemen aan de verschillende stages of
evenementen georganiseerd door Team Belgium.
• Team Belgium Ambassadors Programme: het bestaat al
vele jaren maar het aantal ambassadors is dit jaar
aanzienlijk gestegen, van 10 naar ongeveer 25
(medaillewinnaars, Top 8 atleten, talenten,
zomer/winteratleten,...).
• De Athletes’ Commission **Video Athletes’ Commission**
b. Focus op de coaches en de Athletes’ entourage
• Oprichting van een Athletes’ Entourage Commission die tot
doel heeft een groep experts in de entourage van de atleten
samen te brengen (experts, coaches, fysiotherapeuten,
ouders,...) om ze te ondersteunen en te beschermen, zowel
op sociaal, mentaal als fysiek niveau.
• OCP Masterclass series richting Paris 2024 : het opzetten
van een high performance culture door de organisatie van
4 workshops tussen nu en Paris 2024.
• Olympic Coaching Platform series towards Paris 2024 voor
de coaches van de atleten die in aanmerking kunnen
komen voor de selecties van Paris 2024, die uitwisselingen
tussen coaches mogelijk zullen maken met het oog op een
optimale voorbereiding voor de Spelen Paris 2024.
c. Focus op de federaties : financiële steun aan federaties om in
topsportprojecten te investeren.
Digital & Data
Dit is een belangrijk punt in het partnership met Deloitte, dat tijdens de
workshop geïdentificeerd werd maar nog niet gelanceerd.
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2. YOUTH
De begeleiding van jongeren is een van de focuspunten in de Team Belgium
evolutie. Het project Be Gold is het enige interfederale project dat alle
topsportpartners samenbrengt. Sinds de oprichting in 2004 is meer dan 40
miljoen euro geïnvesteerd en zijn de resultaten ervan vandaag zichtbaar,
onder meer met de prestaties in Tokio waar het project Be Gold 4 medailles
en 16 Top 8 opgeleverd heeft.
3. CULTURE
Olympisch educatieprogramma om de Olympische waarden te promoten
a. Olympische Dag : dit jaar, gaat het BOIC op de Olympische Dag van 23
juni een school uitnodigen. De kinderen zullen een Olympiër ontmoeten
en ‘s middags zal er een multisportactiviteit georganiseerd worden. Het
doel is jongeren te inspireren en te motiveren om te sporten en ze de
Olympische waarden door te geven.
b. Olympische initiatieven : er bestaan tal van Olympische initiatieven.
Met name de Belgian Olympians Association, de Belgian Olympic Academy
die een postgraduaat programma aanbiedt, naast de Erasmus + projecten
(Rings, Climate Officer, Games en Equip Projects).
Ook wordt erop gewezen dat het BOIC in 2021 het diversiteitslabel van
het Brussels Gewest heeft gekregen.
Cédric Van Branteghem benadrukt ook de rol van de BOIC Comités en Commissies bij
het uitvoeren van zijn opdracht. Hij somt de verschillende commissies op: de
Atletencommissie en de nieuwe Athletes’ Entourage Commission, de Selectiecommissie,
de Commissie officials, de niet-Olympische Sporten Commissie, de ethische Commissie
en het Auditcomité. Hij brengt ook naar voor de rol van de Gender Equity Commission
die diverse activiteiten organiseert om gendergelijkheid te promoten.
Cédric Van Branteghem herinnert eraan dat er een taskforce BOIC – BPC (Belgian
Paralympic Committee) ook bestaat die tot doel heeft het aantal gezamenlijke projecten
te verhogen. Hij wijst erop dat het organiseren van gezamenlijke multidisciplinaire
stages zelfs overwogen zal worden.
Hij overloopt vervolgens de stages en wedstrijden van dit jaar. In het bijzonder, de
organisatie van jeugdstages in Vittel en Duisburg in het najaar. Evenals het
trainingskamp voor de elites dat zal plaatsvinden in Belek gedurende twee weken met
een focusweek waarin Olympische momenten zullen ingepland worden. De zomer zal
druk zijn met de World Games in Birmingham waar Team Belgium op 75 atleten uit 20
verschillende sporten zal mikken.
*** Video World Games ***
De zomereditie van het EYOF zal dan plaatsvinden in Banska Bystrica in Slowakije. Deze
competitie heeft als doel jonge atleten te inspireren om zonder al te veel druk sport op
hoog niveau na te streven. Daarna zullen we ons op de Spelen van Parijs 2024 focussen
met het organiseren van verschillende evenementen: een Cycle to Paris en een Golf to
Paris in 2022 en een Catwalk to Paris in 2023.
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Cédric Van Branteghem benadrukt dat de Olympische Spelen Parijs 2024 bijzonder
zullen zijn door de nabijheid van de wedstrijdlocaties, maar ook door het concept van
de openingsceremonie die op de Seine zal gebeuren.
*** Video Paris 2024 ***
Cédric Van Branteghem kondigt aan dat er een Belgium House zal komen waarvan de
locatie nu bekend is: het gaat om Salons Hoche die tot 2000 bezoekers per dag zullen
kunnen ontvangen en die in de buurt van de Arc de Triomphe liggen.
Een Olympic Festival zal ook aan de kust georganiseerd worden, waarschijnlijk nog met
andere evenementen. Meer informatie daarover zullen later dit jaar volgen.
Cédric Van Branteghem geeft het woord weer aan de Voorzitter, Jean-Michel Saive.
*****
Jean-Michel Saive licht het 5e initiatief (cluster « Cultuur ») toe dat tijdens de
strategische sessie in maart ook geselecteerd werd. Hij deelt mee dat de Raad van
Bestuur van het BOIC inderdaad beslist heeft om een intentieverklaring te sturen naar
de Europese Olympische Comités voor de organisatie van het EYOF 2027, die zeer
positief werd ontvangen.
Cédric Van Branteghem onderlijnt dat een eerste consultatie met de topsportpartners
plaatsgevonden heeft en dat andere initiatieven na de zomer opgericht zullen worden
om met het project verder te gaan.
****
Tot slot bedankt Cédric Van Branteghem de BOIC staff, de Raad van Bestuur, de
topsportpartners (Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien), de structurele
topsportpartners (de Nationale Loterij), de platinum partners (Belfius en Lotto), de
voornaamste partners (Delhaize, Toyota, Deloitte, Matexi), de mediapartners (Sporza,
HLN, RTBF, DH Sports), en alle leveranciers (Peak, Europcar, DB Schenker, XLG,
Caroline Biss, Wollux, BCD Travel, Net IT, Woody, Ivox, Akkanto, Fysio Shop,
Samsonite, Brussels Airport).
Cédric Van Branteghem en Jean-Michel Saive geven het woord door aan de
Ondervoorzitter, Tom Van Damme.

5.

Bezoldiging voor het Voorzitterschap

De Voorzitter, Jean-Michel Saive, verlaat de zaal.
Tom Van Damme neemt als Ondervoorzitter het woord om dit agendapunt toe te lichten.
Tom Van Damme wijst erop dat, zoals iedereen al gezien heeft, de Voorzitter iemand is
die een actieve aanwezigheidspolitiek wil opzetten en die zich volledig inzet in de
realisatie van zijn missie. Dat houdt in dat hij zo veel mogelijk aanwezig wil zijn op de
verschillende evenementen (regionaal, nationaal en internationaal) die jullie
organiseren als federaties. Daarnaast wil hij de contacten met jullie onderhouden door
de vertegenwoordigers van de verschillende federaties te ontmoeten. Dit vraagt
uiteraard wat tijd.
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In de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 september 2021, hebben jullie het
principe van de bezoldigingsmogelijkheid voor het Voorzitterschap in beginsel
goedgekeurd. Dat was een voorstel van Pierre-Olivier Beckers dat vorig jaar in de
gecoördineerde statuten werd opgenomen.
Op basis daarvan, heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité van het BOIC enkele
keren samengezeten om een voorstel te formuleren dat door de Raad van Bestuur
besproken was. Discussies daarover hebben geleid tot een bezoldigingsvoorstel voor het
Voorzitterschap dat unaniem door de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd werd.
Tom Van Damme geeft nu het woord aan de penningmeester, Pascal Mertens.
Pascal Mertens legt uit dat er eerst een benchmark uitgevoerd werd met de bestaande
situatie in de andere Nationale Olympische Comités en in de Belgische zakenwereld.
Op het niveau van de Olympische familie, is het Voorzittersmandaat in België historisch
een vrijwillig mandaat, maar in een aantal Europese landen onder andere, merken we
vandaag op dat de Voorzitter een maandelijkse bezoldiging tussen 6.000 € en 8.000 €
ontvangt.
De Voorzitter van de European Olympic Committees ontvangt een budget van 80.000 €
per jaar ter zijne beschikking gesteld voor de uitoefening van zijn taken.
Kijken we naar de Voorzitters van Belgische ondernemingen van vergelijkbare omvang
als die van het BOIC, dan stellen we vaak vast dat zij een jaarlijkse bezoldiging tussen
30.000 € en 80.000 € ontvangen.
Op basis hiervan, heeft de Raad van Bestuur unaniem het volgende voorstel
geformuleerd : de toekenning van een maandelijkse bezoldiging van 2.500 €, naast de
vergoeding van de door de Voorzitter gemaakte kosten, onder een zelfstandig statuut,
met onmiddellijke ingang.
➢

6.

De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed, om
aan de Voorzitter, naast de vergoeding van gemaakte kosten, een maandelijkse
bezoldiging van 2.500 € toe te kennen onder een zelfstandig statuut, met
onmiddellijke ingang.

Balans en de resultatenrekening per 31 december 2021

De Voorzitter, Jean-Michel Saive, keert naar de zaal terug en geeft het woord door aan
de penningmeester, Pascal Mertens.
6.1. Toelichting
Samen met hun oproeping, hebben de leden de balans en de resultatenrekening per 31
december 2021 ontvangen, evenals de toelichting.
De resultatenrekening en de balans 2021, evenals het budget 2022 werden
goedgekeurd door het Auditcomité, de commissarissen en de Raad van Bestuur.
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De penningmeester, Pascal Mertens, geeft toelichting over enkele punten van de
resultatenrekening en de balans van het boekjaar 2021.
a. Resultatenrekening
Aangezien geen specifieke vragen of opmerkingen ontvangen werden, stelt Pascal
Mertens voor op de essentiële elementen van de rekeningen te focussen.
Het boekjaar 2021 toont een positief resultaat van ± 316.000 €.
De begroting 2021 die vorig jaar goedgekeurd werd, voorzag nochtans in een negatief
resultaat van 126.000 €. Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten aan de volgende
elementen.
-

Inkomsten

Twee essentiële elementen moeten hier benadrukt worden.
•

Er is een verschil van 250.000 € ten gunste van het BOIC in de bedragen
toegekend door het IOC, o.a. in het kader van de Olympische Solidariteit.
Er waren iets minder subsidies dan verwacht, voornamelijk doordat geen
gebruik van interne subsidies gemaakt werd. Pascal Mertens onderstreept het
belang van de tussenkomst van de Nationale Loterij met een recurrent bedrag
van 1.855.000 €.

•

Een bijstand van de Nationale Loterij van 500.000 € was begroot. Maar
uiteindelijk hebben ze ons een budget toegekend ten bedrage van 800.000 €
door 3 specifieke thema's: Teamsports (600.000 € ipv 400.000 €), Athletes’
Taxi, de Virtual Training Camp.

Wat de partnerships betreft, werden er hogere bedragen aangerekend maar dit is niet
ongewoon in een Olympisch jaar.
In totaal werd 12.440.000 € aan inkomsten begroot.
-

Uitgaven

Een paar kernelementen moeten hier onderstreept worden (bijlage 3).
•
•

•
•
•

Alle uitgaven zijn in overeenstemming met wat begroot werd, teken van een
zeer efficiënt beheer van het BOIC.
Twee elementen zorgen voor een significatieve verhoging van het resultaat
o De overname door de Nationale Loterij van het totale bedrag van de
premies voor de OS Tokio 2020,versus het begrote bedrag van
500.000€.
o Het actieve beheer van de financiële producten door Belfius Candriam,
wat een meerwaarde opgeleverd heeft van 1.500.000 €, versus het
voorzichtig begrote plafond van 50.000 €.
De schommelingen zijn normaal voor een Olympisch jaar.
Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 is beperkt tot -1.300.000 €.
De reserve voor 2017-2020 hoefde niet gebruikt te worden om de begroting in
evenwicht te brengen.
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•
•

Het eindresultaat over het boekjaar 2021 bedraagt 316.000 €.
De Raad van Bestuur stelt voor dit positieve resultaat aan de nieuwe reserve
2021-2024 toe te wijzen.

Pascal Mertens gaat vervolgens verder met het bestuderen van de balans per 31
december 2021.
b.

Balans
-

Passiva

Pascal Mertens wijst erop dat de middelen ten gunste van het BOIC 28.000.000 €
bedragen en relatief stabiel zijn. Hij constateert dat onze eigen middelen een verhoging
van iets meer dan 300.000 € aantoont, winst toegewezen aan de reserve voor 20212024. En daarbij komt nog op de ongebruikte reserve van 2017-2020.
De totale eigen middelen bedragen dus 14.538.000 € voor slechts 13.000.000 € aan
schulden (klassieke, sociale schulden, tot op heden betaalde leveranciers).
Dit betekent dat meer dan 50% van de middelen van het BOIC in zijn bezit zijn.
-

Activa

Pascal Mertens wijst erop dat de situatie hier nog duidelijker is: de activa zijn in wezen
vlottende activa, voornamelijk financiële producten waarvan het actieve beheer heeft
kunnen leiden tot de hierboven vermelde positieve resultaten. Er zijn slechts enkele
vaste activa voor relatief lage waarden.
Alvorens het woord aan het bedrijfscommissaris door te geven, bedankt Pascal Mertens
Natacha Favresse voor de kwaliteit van haar werk en haar grote beschikbaarheid.
6.2. Tussenkomst van de commissaris
De heer Werner Claeys, bedrijfscommissaris bij de Group Audit Belgium, leest zijn
verslag (bijlage 4).
6.3. Goedkeuring
Jean-Michel Saive neemt het woord en stelt de Algemene Vergadering voor de balans
en de resultatenrekening per 31 december 2021 goed te keuren.
➢

7.

De Algemene Vergadering keurt de balans en de resultatenrekening per 31
december 2021 goed.

Kwijting van de bestuurders en de commissaris

De Voorzitter, Jean-Michel Saive, neemt het woord en bevestigt dat de Algemene
Vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris heeft verleend.
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8.

Goedkeuring van het budget 2022

Pascal Mertens licht de begroting 2022 toe.
Hij bevestigt dat de begroting 2022 in evenwicht is en vervolgt zijn toelichting op basis
van de slides die de vergelijking tussen de begroting 2022 en de boeking 2021
weergeven. Een reeks elementen moeten hier belicht worden.
Het BOIC werkt volgens een cyclus van 4 jaar. Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn
in de begroting 2022 aanzienlijk lager dan in 2021, dat een olympisch en dus bijzonder
jaar was.
Betreffende de inkomsten:
•
•
•
•

•

IOC: de aangegeven bedragen, met name voor de Olympische Solidariteit,
bedragen 1.615.000 € versus 2.850.000 € in 2021.
Overheden: de toegekende subsidies vertonen over het algemeen een zekere
constante.
Nationale Loterij/projecten: geen bijstand wordt over 2022 gebudgetteerd
versus 800.000 € in 2021.
Partnerships/cash partners: Deloitte heeft zich bij ons aangesloten als partner
voornamelijk consulting maar ook met een cash gedeelte. Dit resulteert in een
lichte stijging van het bedrag in 2022 ten opzichte van 2021.
In totaal, vermindering van onze inkomsten ten belope van 28%.

Betreffende de uitgaven :
•

•
•

Business as usual/onreduceerbare kosten - b.v. personeelskosten berekend met
een bepaald percentage, rekening houdend met de voortdurend stijgende inflatie
en de diverse indexaties / het bij het BOIC bestaand mechanisme zal het ons
pas in november de exacte cijfers kunnen laten weten.
Topsport: de bedragen zijn lager dan in 2021, behalve voor de item
‘Voorbereiding’.
In totaal, slechts een vermindering van onze uitgaven ten belope van 20% - te
wijten aan het onreduceerbare karakter van bepaalde lasten en de inflatie.

Pascal Mertens geeft ook aan dat het gebruiken van de reserve 2017-2020 voorzien
werd en dat een bedrag van 250.000 € voor de financiële producten gebudgetteerd werd
op grond van de uitzonderlijke prestatie van 2021, om een begroting voor 2022 met
een licht positief eindresultaat van 181.500 € te behalen.
Tot slot stelt Pascal Mertens aan de Algemene Vergadering voor de begroting 2022
goed te keuren.
➢ De Algemene Vergadering keurt de begroting 2022 goed.
Jean-Michel Saive dankt Pascal Mertens voor zijn duidelijke uiteenzetting en alle leden
van de Algemene Vergadering voor hun vertrouwen.
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9.

Toetredingsaanvragen

De Voorzitter, Jean-Michel Saive, gaat vervolgens in op de toetredingsaanvragen en
wijst erop dat ze allemaal aan de vereiste voorwaarden voldoen en een positief advies
van de Raad van Bestuur gekregen hebben gekregen. Met name :
• Als effectief lid van categorie 2 – federatie van niet-Olympische sporten :
o Belgian Kickboxing and Muaythai Organisation vzw (BKBMO),
• Als toegetreden leden – drie communautaire koepelorganisaties :
o Association Interfédérale du Sport Francophone asbl (AISF)
o Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF)
o Leitverband des Ostbelgischen Sports vog (LOS).
➢ De Algemene Vergadering keurt alle toetredingsaanvragen goed.
Jean-Michel Saive feliciteert de nieuwe leden en verwelkomt ze allemaal.

10. Bevestiging van mandaten

In overeenstemming met art. 8-9 en art. 26 van de statuten van het BOIC,
respectievelijk de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur,
wordt de benoeming van de volgende leden goedgekeurd:
-

Jorre Verstraete en Tim Brys tot leden categorie 4 als vertegenwoordigers van
de atleten voor een mandaat van vier jaar;

-

Ann Wauters tot lid van de raad van bestuur als voorzitter van de
Atletencommissie voor een mandaat van vier jaar;

-

De Nationale Loterij NV tot lid van de raad van bestuur voor een mandaat van
vier jaar;

-

Ingmar De Vos tot lid categorie 3 en tot lid van de raad van bestuur als IOC-lid
voor België voor een mandaat van onbepaalde duur;

-

Pierre-Olivier Beckers tot lid categorie 3 en tot lid van de raad van bestuur als
IOC-lid voor België voor een mandaat van onbepaalde duur.

➢ De Algemene Vergadering keurt al deze benoemingen goed.
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11. Academische zitting

Athletes’ Friendly Education Award 2022
Cédric Van Branteghem neemt het woord en geeft nadere toelichting over de Athletes’
Friendly Education Award.
Dit is het eerste jaar dat het BOIC deze prijs uitreikt. Met deze Award wil het BOIC één
Nederlandstalig en één Franstalig initiatief van een hogeronderwijsinstelling die
atleetvriendelijk onderwijs in België promoot, belonen. Op die manier wil het BOIC jonge
topsporters ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.
De Athletes’ Friendly Education Award 2022 gaat naar de ‘Service Top Sport en Study’
van de Vrije Universiteit Brussel en naar de ‘Service des Sports’ van de Université
Catholique de Louvain, respectievelijk vertegenwoordigd door Professor Paul Wylleman
en door Professor Thierry Zintz en de heer Jean-Jacques Deheneffe.
Cédric Van Branteghem en Olav Spahl reiken de prijzen aan de winnaars uit alvorens
het woord terug te geven aan Jean-Michel Saive.

Orde van Verdienste 2022
De Voorzitter, Jean-Michel Saive, neemt het woord.
Dames en heren,
Deze lange avond is bijna ten einde. Maar vooraleer we samen een glas drinken, is er
nog een bijzonder iemand die onze aandacht verdient. Zoals de traditie het wil, reiken
we tijdens onze algemene vergadering de Orde van Verdienste van het BOIC uit aan
iemand met een uitzonderlijke bijdrage aan de Olympische Beweging in ons land.
De laureaat van dit jaar heeft zijn strepen verdiend aan beide kanten van het
sportterrein. Als tienkamper nam hij deel aan drie Olympische Spelen , die van Mexico
1968, München 1972 en Montreal 1978. Twee jaar voor zijn olympisch debuut werd hij
Belgisch kampioen tienkamp.
Daarna leidde hij als technisch directeur de Belgische atletiekdelegatie op de Spelen van
Los Angeles en Seoel.
Maar het engagement van onze laureaat ging veel verder dan de sport. Als
burgemeester van Fléron, als politiek raadgever, als federaal volksvertegenwoordiger,
een inzet die na zijn eigen sportcarrière ook anderen ten goede is gekomen. Denk maar
aan zijn strijd tegen tabak.
Maar het is opnieuw in de sport waar hij zijn recente en grootste successen heeft
geboekt. Ditmaal niet als atleet, maar als trainer en coach. Onder zijn vleugels gebeurde
iets wat in de Belgische sportgeschiedenis nooit eerder was voorgekomen: Nafi Thiam
won twee keer na elkaar olympisch goud. En dat in één van de zwaarste en meest
veelzijdige disciplines. Volledig terecht werd hij 2 keer verkozen tot coach van het jaar.
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Het enorme talent van Nafi vond bij hem de ideale omgeving om volledig tot bloei te
komen. Naast twee Olympische titels leidde dat tot een ongelooflijk palmares. De band
met zijn atleten is er één van respect en vertrouwen. Hij is na al die jaren nog steeds
toegankelijk en toegewijd als trainer en als mens, en op die manier een voorbeeld voor
iedereen.
***** Video Orde van Verdienste – Roger Lespagnard *****
Dames en heren,
De Orde van Verdienste van het BOIC 2022 gaat naar Roger Lespagnard.

*
* *
De Voorzitter, Jean-Michel Saive, vraagt de leden of zij nog vragen of opmerkingen
hebben. Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Hij dankt alle
deelnemers en verklaart de Algemene Vergadering voor gesloten.

Cédric Van Branteghem,
Rapporteur
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2. Verslag van de CEO
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4. Verslag van de commissaris
5. Begroting 2022
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Bijlage 1
Aanwezigheidslijst

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vzw
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Algemene Vergadering 8 juni 2022

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.

ATL
BAD
BAS
BIA
BOB
BOX
CAN
CUR
CYC
EQU
FOO
FSK
GOL
GYM
HAN
HOC
JUD
ROW
SHO
SKI
SSK
SWI
TAT
TEN
TRI
WEI
WRE
YAC

Koninklijke Belgische Atletiekbond
Belgische Badmintonfederatie
Basketball Belgium
Belgium Biathlon
Belgische Federatie voor Bobslee en Skeleton
Koninklijke Belgische Boksbond
Koninklijk Belgisch Kano Verbond
Belgium Curling Association
Koninklijke Belgische Wielrijdersbond
Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie
Koninklijke Belgische Voetbalbond
Koninklijke Belgische Kunstschaats Federatie
Koninklijke Belgische Golf Federatie
Koninklijke Belgische Turnbond
Koninklijke Belgische Handbalbond
Koninklijke Belgische Hockeybond
Koninklijke Belgische Judobond
Koninklijke Belgische Roeibond
Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen
Koninklijke Belgische Ski Federatie
Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie
Koninklijke Belgische Zwembond
Koninklijke Belgische Tafeltennisbond
Koninklijke Belgische Tennisbond
Belgian Triathlon
Koninklijk Belgisch Gewichtheffers Verbond
Koninklijke Belgische Worstelbond
Royal Belgian Sailing Federation
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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.

AER
AIK
AME
BOD
BOW
BPC
BRI
CRI
DOV
FEP
IVBS
KAR
KEG
KOR
KUN
LSA
LWP
ORI
PEL
POL
SNO
SQU
ZAA

Categorie 3:

Koninklijke Belgische Aëroclub
Belgian Aïkikaï
Belgian American Football League
Internationale Federatie voor Body Building – België
Belgische Bowlingsport Federatie
Belgian Paralympic Committee
Koninklijke Belgische Bridge Federatie
Belgian Cricket Federation
Belgian Deaf Sport Committee
Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Interfederale Vereniging van de Belgische Schoolsport
Belgische Karate Federatie
Koninklijke Belgische Kegelbond
Koninklijke Belgische Korfbalbond
Belgian Wushu Federation
Belgische Reddings Federatie
Belgische Nationale Federatie Boogschieten Liggende Wip
Belgische Vereniging voor Oriëntatie Sporten
Nationale Kaatsfederatie
Belgisch Politie Sportbond
Belgium Billiards and Snooker Association
Belgische Squash Federatie
Belgische Zaalvoetbalbond

De IOC-leden voor België

De Vos Ingmar
Beckers Pierre-Olivier

Categorie 4:

Algemene Vergadering 8 juni 2022

De vertegenwoordigers van de atleten

Goegebuer Tom
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B. Toegetreden leden
Association Francophone du Sport Travailliste Belge

C. Leden van de Raad van Bestuur
Jean-Michel SAIVE
Didier BONNI
Jean-Pierre DELCHEF
Christophe DELECLUSE
Dominique GAVAGE
Jean-François HANNOSSET
Yves HENET
Pascal MERTENS
Sylvie RONSSE
Sven SERRE
Gwenda STEVENS
Patrick VAN CAMPENHOUT
Thomas VAN DAMME

D. Uitgenodigde derden
Philippe BERBEN
Cyrille COOMANS
Anne D’Ieteren
Frédéric FALLON-KUND
Kim GEVAERT
Paul ROWE
Philippe VANDER PUTTEN
Roger VANMEERBEEK
Jan VERSTUYFT
Thierry ZINTZ
Tim BRYS
Jorre VERSTRAETEN
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Algemene Vergadering 8 juni 2022

A. Kandidaatleden
BKBMO
AISF
LOS
VSF

Belgian Kickboxing and Muaythai Organisation vzw
Association Interfédérale du Sport Francophone
Leitverband des Ostbelgischen Sports
Vlaamse Sportfederatie

B. Academische zitting
Thierry Zintz
Jean-Jacques Deheneffe
Paul Wylleman
Roger Lespagnard
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Bijlage 2
Verslag van de CEO

01/07/2022

ALGEMENE VERGADERING BOIC

JEAN-MICHEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COIB

SAIVE
PRESIDENT

1

2

APPROBATION DU RAPPORT
DES AG DU 04/06/2021 & 10/09/2021

VÉRIFICATION DES MANDATS
NAZICHT VAN DE MANDATEN

3

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
VAN DE AV’S VAN 04/06/2021 & 10/09/2021

4
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IN MEMORIAM
•

Jean Simonet OLY

•

Léo Lefevre

•

Raoul Theeuws

•

Hugo Brioen

•

Paul Van Lierde

•

Géraldine Chardome

•

Guido Piessens

5

BOARD OF DIRECTORS
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COMMISSIONS BOIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Athletes’ commission
Selection commission
Commission officials
Gender Equity commission
Ethical commission
Audit committee
Nomination & Remuneration committee
Athletes’ Entourage commission
Commission non-Olympic sports
Taskforce Belgian Paralympic Committee
Belgian Olympians Association

TOKYO / BEIJING OLYMPIC SUCCESS

8
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BUT FIRST …

PARIS 2024

9

10

TEAM BELGIUM TRAINING CAMPS

11

THANKS TO THE ELITE SPORT PARTNERS

12
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THANKS TO ALL COMMERCIAL PARTNERS

FEDERATIONS SUPPORT

Platinum Partners

Gold Partners

Institutional Partners

Media Partners

Worldwide Olympic Partners
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OLYMPIC
VALUES

FRIENDSHIP

EXCELLENCE

TOGETHERNESS

CÉDRIC
VAN BRANTEGHEM
CEO

RESPECT

15

16
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THANK YOU PHILIPPE VANDER PUTTEN

WELCOME

17
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2021
OLAV SPAHL
TOPSPORT DIRECTOR

19
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TEAM BELGIUM YOUTH CAMPS – 30/10-5/11/2021

TEAM BELGIUM YOUTH CAMPS – 30/10-5/11/2021

70 participants:
•
•
•
•

55 participants
• Kayak
• Rowing
• Volleyball (M+W)

Athletics
Archery
Triathlon
Basketball (W)

• Rugby (W)
Duisburg - GER

Vittel - FRA

21
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TEAM BELGIUM TRAINING CAMP 2021

TEAM BELGIUM TRAINING CAMP
NOVEMBER 2021
BELEK - TUR

•
•
•
•
•

Evaluation of training camp done and
was positive
Belek accommodation, food and training
facilities score very high
General organisation and medical team
very good
No Covid cases in Belek, but four positive
cases on return in Belgium
Presence of press and partners was an
added value

90 athletes and 58 officials from 10 sports

23

24
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TEAM BELGIUM TRAINING CAMP 2021
Program highlights:
•
•

Felix Denayer: Go for Gold
Bashir Abdi: Op de loop

25

•
•

How to prepare Paris 2024
Team activities – swap sports

26

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL
20/03 - 25/03/2022

Total delegation : 9

2022

•

Athletes: 3

•

Team Officials: 2

•

General Staff: 2

•

Physio: 1

•

Communication: 1

Vuokatti - FIN

27
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OLYMPIC WINTER GAMES BEIJING - CHINA

SPORT RESULTS
Warre Noiron
•

7th 1000m Short Track  B-Final

•

8th 500m Short Track  B-Final  WK Jun 2023

•

8th 1500m Short Track  B-Final

Aleyàndro Rivero Maerschalck
•

10th 500m Short Track  Semi Final

•

15th 1000m Short Track

•

29th 1500m Short Track

Nore Kerkhofs
•

23rd Parallel Slalom –> 2 runs + Final

•

31st Slalom (2 runs)

4/2 - 20/2/22

29

30

TEAM BELGIUM PERFORMANCE DIMENSIONS INDEX

Gold
6

Pyeongchang 2018

•

29 out of 91 countries won medals

•

21 won at least 1 gold medal

•

109 medal events

•

Ice sports driver of Team Belgium success,
supported by Sport Vlaanderen and BOIC

•

Positive side effects of international
cooperation  Netherlands

•

Belgium probably the most efficient country
when comparing financial input and TOP 8
outcome

5
sports with Belgian participants

4

Silver
Beijing 2022

3
2
1
Participating athletes (Delegation size)

0

% of athletes with TOP 8

Bronze

Top 8 positions total

allover athletes with TOP 8

31

32
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CORONA
•

All 3 language groups represented

•

Challenging selection

•

Challenging logistical & organisational
preparation (flights, cargo, clothing, three
villages, cybersecurity, ...)

33

•

1 positive case (athlete) in
isolation with dramatical
escalation

•

2 close contacts (staff)

•

Daily PCR-Testing

•

FFP2-mask obligation

•

Very limited liberty

•

‘Life on mars’

34

RECOMMENDATIONS FOR ACTION

35

CORONA

RECOMMENDATIONS FOR ACTION
•

need for investments especially in winter sports
infrastructure for training purposes

•

Increase of level of management in federations

•

Keep on joining performing teams and training groups
in foreign countries and close collaboration with
TeamNL.

•

Working on performance behaviour, mental state, emotional
stability and resilience in Olympic environment

•

Tightening of selection criteria in winter sports for performing
athletes in competition at the Games.

•

Intensify medical follow-up

•

Implementing scientific strategies based on best practices

•

•

cost/benefit considerations in relation to innovative material
solution

Increase in frequency of contact with athletes,
coaches, technical directors and staff through more
frequent training camps

36
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AUDIENCES WITH THE KING & QUEEN

DIETER
REYNTJENS
MARKETING &
COMMUNICATIONS
DIRECTOR

37

38

TOKYO INSIGHTS

SOCIAL MEDIA

THE KEY TO OUR COMMUNITY

AFTER THE HYPE

39

•

The Games were a huge success …

•

Quid after the Olympic Games coverage & media hype ?

•

How to capitalise on the Tokyo/Peking Olympics ?

•

Social Media users 2021 vs. population

•

Team Belgium Social Media profiles
83K, 52% girls, 73% <34yo
IG story reach MAY >900K

2K, 46% increase 2022
Focus B2B/institutional

1K subscribers, 142 vids

18K followers
Stable – Time Critical News

85K, 57% male
20% engagement rate in MAY

4K fans, 386K monthly views
1 month of activity

23K subscribers
Stable - institutional

40
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MUTUAL CHALLENGE

IOC RULE 40

LET’S JOIN FORCES!

•

CONTENT IS KING

•

Mutual Reach & Community growth via
•
•

Event promotional activity – “Give aways”
Content production collaborations (example)

41

42

THANKS TO THE ELITE SPORT PARTNERS

43

THANKS TO

44
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A successful
country !

VISION
Significantly increase
the number of Top 8 Olympic athletes

STRATEGIC SESSION BOARD MARCH 2022

MISSION
MOBILISE
all stakeholders
to create an
MOBILISEREN
elite sport environment in
Belgium

SELECT
Belgian top athletes to
PERFORM AT THE HIGHEST

SUPPORT
ONDERSTEUNEN
sports federations
members of the BOIC

VALUES
FRIENDSHIP – EXCELLENCE - RESPECT

45

46

Alignment on our Vision & Mission

VISION & MISSION
VISION

Visie

Contribute to the image of a successful country and share this success with everyone by significantly increasing the number of Belgian athletes
in the world top (Top 8) at the Olympic Games

Bijdragen tot het imago van een succesvol land en dit succes delen met iedereen
door het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische
Spelen aanzienlijk te verhogen.

MISSION
PROMOTE
the Olympic Values

Vision

• The Olympic Movement aims to
contribute to a peaceful and
better world
• How? By educating the youth
through sports without
discrimination and in the spirit
of Olympism which requires
mutual respect, friendship,
solidarity and fair play

Montrer l’image d’un pays qui ‘gagne’ et faire partager ce sentiment de réussite par
tout un chacun en augmentant de manière significative le nombre d’athlètes belges
dans le Top mondial (Top 8) aux Jeux Olympiques.

Select Belgian top athletes

Create a “top sport climate”

SUPPORT sport federations

• Selecting Belgian top athletes
and sending them to the Olympic
Games in optimal conditions to
perform to the maximum with
respect for Olympic values

• Mobilise all actors involved to
create a ‘Top Sport Climate’ in
Belgium
• By creating a positive and
enthusiastic climate, sports
participation will increase. At the
end of the day, this dynamic will
improve the wellbeing and
health of an entire population

• Assist sport federations by
providing advice and / or
financial support
• Financial support is for sport
federations that submit a project
or initiative regarding
international obligations and is
independent of the financial
support for top-level sport

Olympic Values
Excellence – Friendship – Respect - Togetherness

47

48
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STRATEGIC SESSION WITH DELOITTE

49

STRATEGIC SESSION

50

CONCLUSIONS

STRATEGIC SESSION

5 DEVELOPMENT AREAS
Olympiad Athlete Support
Digital & Data

FOCUS

Be Gold

YOUTH

CULTURE

Educational
Olympic Program
Hosting
International Events

51

52
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ATHLETES
OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT

FOCUS
53

54

OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT

•

Creation of Team Belgium Sport Psychology
Network

•

Delegation Services Coordinator – Shari Van
Lierde

•

International benchmarking and creating
service pathways

•

Developing Athlete's Services and Helpdesk

OLYMPIC MOMENTS
For athletes that due to timing or infrastructure issues cannot participate in camps
To make connection between athletes and our athlete's commission
First sports identified: basketball, marathon, tennis, golf, equestrian

© @belreddevils

55

56
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OCP MASTERCLASS SERIES TOWARDS PARIS 2024

TEAM BELGIUM PARIS2024 AMBASSADORS
General approach:
•

•
•
•
•

Increase # ambassadors from 10 to +/-25
•
Medalists
•
Olympic Top8
•
Talents & New sports
More diversity & versatility
Leverage ambassador Interests
Transparant & modular athlete remuneration model
Integrate Team Belgium partner benefits

ATHLETES’ ENTOURAGE COMMISSION

57

58

OCP MASTERCLASS SERIES TOWARDS PARIS 2024
Why ?
Who ?
What ?
How ?

COACHES & ENTOURAGE






Install a high performance culture
12 technical directors & coaches
4 workshop series towards Paris
8 x 2-hours online workshops + 1 physical workshop

OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT

59

60
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OLYMPIC COACHING PLATFORM SERIES
TOWARDS PARIS 2024
Key aspects Olympic coaching platform series
for all coaches with athletes in the running for Paris 2024

Paris 2024
• Prepare the Games
• Acquire knowledge
• Reinforce connection
• Identify with Team Belgium
• Synergy

61

FEDERATIONS
OLYMPIAD ATHLETE SUPPORT

62

FINANCIAL SUPPORT FEDERATIONS
Support Topsport projects 2022 - €2M
Winter TOP 8
12%

Summer TOP 8
33%

DIGITAL & DATA

Summer TEAMS
55%

In addition to the administrative support (+ €125K)

63

64
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DIGITAL & DATA

NEXT STEPS

65

66

YOUTH
BE GOLD
YOUTH

67

68
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BE GOLD « FUTURE OLYMPIANS PROGRAM »
SINCE 2004

€40M INVESTED IN SPORTS SINCE 2004
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Nationale
Lotterij

BOIC

Sport
Vlaanderen

Adeps

OstBelgien

Annual investment 3.187.500 euro/year
Total investment 2004 – 2021 : 40.519.156,79 €

69

70

2021 KEY FIGURES

FORMER BE GOLD ATHLETES

32 projects
€10.000 - €400.000 per project
6 team sports
471 athletes between 14-26
246 boys + 225 girls

71

72
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FORMER BE GOLD ATHLETES

CULTURE
73

74

OLYMPIC DAY CELEBRATION

EDUCATIONAL OLYMPIC PROGRAM

23/06

CULTURE

75

•

School kids visit the home of Team Belgium

•

What it means to be an Olympian

•

400m run in King Baudouin Stadium

•

Multi-Sports afternoon in Victor Boin

76
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EDUCATIONAL OLYMPIC PROGRAM

GOALS
•

Inspire & increase youth
participation in sports

•

Promote the Olympic Values

•

Maximise our Olympians as

OLYMPIC INITIATIVES

role models/ambassadors

77

78

BELGIAN OLYMPIANS ASSOCIATION
President
Honorary President
Secretary General
Treasurer
Executive Officers

19.02.2022
12.06.2022
Sep 2022

79

Kim Gevaert
Gaston Roelants
Laurence Rase
Justin Gevaert
Eric Schoefs
Paul Vermeiren
Marie-Isabelle Lomba

BELGIAN OLYMPIC ACADEMY - NEW APPROACH
•

BOA label for all educational BOIC activities

•

Post-graduate programme as part of BOA
• Start:
January 2023
• Focus:
Federations Managers
• Registration: geraldine.zeimers@uclouvain.be

•

Member of

Kick-off Teams meeting “Olympians” (25p.)
Live Gold Medal Bart Swings Beijing 2022
Pro League BEL-IND
(tickets offered by RBHF) (40 Olympians +1)
Team Belgium Cyclo-Happening

80
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ERASMUS+ PROJECTS

ERASMUS+ PROJECTS

RINGS Project

GAMES Project

Strategic management and governance of NOC’s in Europe

Improve gender equality in the National Olympic Committees
(NOCs)

CLIMATE Officer

EQUIP Project

Prepare and adopt the UNFCCC Sports for Climate Action

Enhancing the understanding of the existing cultural barriers and

Framework

create a sustainable change in collaboration with the member
federations

81
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DIVERSITY LABEL

BOIC COMMITTEES & COMMISSIONS

83

84
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ATHLETES COMMISSION
•

WAUTERS Ann, basketball, chair

•
•

DOHMEN John-John, hockey, vice-president
WAEM Laura, gymnastics, vice-president

85

COMMISSION « GENDER EQUITY »
Former Task-Force « Women & Sport »

•

Since March 2022: official Commission

•

New composition:
• Dominique GAVAGE – Chair of the Commission
• Gwenda STEVENS
• Dominique MONAMI
• Jean-Pierre DELCHEF
• Yves HENET
• Patrick VAN CAMPENHOUT

86

BOIC COMMISSIONS

87

•

•

Athletes’ Entourage Commission – Christophe Delecluse

•

Selection Commission – Sven Serré

•

Commission officials – Gwenda Stevens

•

Commission non-Olympic federations - Patrick Van Campenhout

•

Ethical Commission – Paul Urbain

•

Audit Committee – Jean-François Hannosset

TASKFORCE COOPERATION BPC/BOIC

88
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VITTEL & DUISBURG
29/10 – 4/11/2022

FUTURE CAMPS & GAMES

Team Belgium Youth Training Camps

89

90

TEAM BELGIUM TRAINING CAMP
BELEK, TUR – FOCUSWEEK 16 – 23/11/2022

WORLD GAMES
BIRMINGHAM

91

92
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75 ATHLETES IN 20 SPORTS
Dance Sports

4

Korfball

14

Air Sports

1

Gymnastics

10

Squash

2

Canoe
Marathon

1

Duathlon

6

Tug of War

11

Archery

1

Life Saving

10

Powerlifting

1

1

Ju-Jitsu

4

Kickboxing

1

Billiard

1

Orienteering

Petanque

2

Speed Skating

1

Sports Climbing

3

Waterski

1

+ 2 athletes on reserve in Gymnastics and Karate

93

94

EYOF 2022 - TEAM ESTIMATION

23/7 – 31/7/2022
BOYS

GIRLS

TEAM
OFFICIALS

REFEREES

29

29

21

2

Total delegation : 92

95

96
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ROAD TO PARIS ACTIVITIES

THE ROAD TO
PARIS
Cycle to Paris

97

Catwalk to Paris

98

SALONS HOCHE

OLYMPIC FESTIVAL

A mythical place at the heart of the Games

99

Golf to Paris

THE THRILL OF THE GAMES ON THE BEACH

100
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CONCLUSIONS

5 DEVELOPMENT AREAS
Olympiad Athlete Support
Digital & Data

FOCUS

Be Gold

YOUTH

HOSTING
INTERNATIONAL EVENTS

CULTURE

Educational
Olympic Program
Hosting
International Events

101

102

EYOF 2027

The European Youth Olympic Festival is the
leading multisport event for young

ONE TEAM… TEAM BELGIUM

European athletes between 14 & 18 years
old

“THE ONLY MAJOR MULTISPORT EVENT CREATED
DIRECTLY FOR THE BEST YOUNG ATHLETES IN
EUROPE"

50 European NOCs
3600 + participants

103

104
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TEAM BELGIUM COLLEAGUES

105

BOARD OF DIRECTORS

106

ELITE SPORT PARTNERS

107

108

27
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OUR PARTNERS

109

OUR PARTNERS

110

OUR PARTNERS

OUR SUPPLIERS

SCABAL UNDER NEGOTIATION
AMBIORIX PENDING

111

112
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THANK YOU
For more info visit
www.teambelgium.be

113
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BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE
Boechoutlaan 9 – 1020 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408141059

ALGEMENE VERGADERING 8 JUNI 2022

Bijlage 3
Balans en resultatenrekening
per 31 december 2021

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE

Ondernemingsnummer : 0408.141.059

BALANS OP 31 DECEMBER 2021
ACTIVA

2021

VASTE ACTIVA
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Concessies, brevets, licenties
III. MATERIELE VASTE ACTIVA
Gebouw & Renovatie
Afschrijvingen
Installaties, Machines
Afschrijvingen
Meubilair & Materieel
Afschrijvingen
IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA

223.513
29.535

8.781

29.535

214.331
2.039.550
-1.869.582
3.546
-1.792
548.306
-505.696

262.853
2.039.550
-1.831.371
3.546
-1.083
542.779
-490.568

401

401

VI. VOORRADEN

27.843.836

2.015

2.015

3.300.231

IX. LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL DER ACTIVA

27.854.891

206.238
749.297
508.274
0
56.250
43.291
1.713.835
23.045

VIII. GELDBELEGGINGEN
X. OVERLOPENDE REKENINGEN
Over te dragen kosten

292.789

8.781

VLOTTENDE ACTIVA
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
Te innen facturen
Op te stellen facturen
Terug te vorderen BTW
Terug te vorderen RSZ
Te innen opbrengsten
Diverse debiteuren
Overheden
Te ontvangen creditnota's

2020

1.418.352
312.700
660.826
312.620
37.159
0
38.112
48.961
7.974

21.089.300

19.740.953

3.161.972

5.603.983

301.375
301.375

1.078.534
1.078.534

28.078.405

28.136.625

BOIC - AV - BAL 2021

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE

Ondernemingsnummer : 0408.141.059

BALANS OP 31 DECEMBER 2021
PASSIVA

2021

RESERVES
IV. BESTEMDE FONDSEN
Interne veiligheidsreserve
Sociale reserve
Reserve 2017-2020
Reserve 2021-2024
Over te dragen winst / verlies

14.538.549
4.309.101
2.850.000
2.114.005
5.265.442
0

VOORZIENINGEN
VII. VOORZIENINGEN VR RISICO'S&KOSTEN
Voorziening voor grote herstellingswerken
Voorziening voor geschil

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
B. Banklening
C. Leveranciers
Te ontvangen facturen
E. Sociale en fiscale lasten
F. Diverse crediteuren
Crediteuren verbonden entiteiten

1.750.000
668.138
2.235.386
532.126
69.328
3.095.231

X. OVERLOPENDE REKENINGEN
Toe te rekenen kosten
Over te dragen opbrengsten

1.605.239
3.389.748

14.222.425
4.309.101
2.850.000
2.114.005
4.949.319
0

194.660

194.660

194.660

194.660

34.660
160.000

SCHULDEN

TOTAAL DER PASSIVA

2020

34.660
160.000
13.345.196

13.719.540

8.350.209

6.986.580
850.000
1.083.662
1.326.532
327.200
55.641
3.343.544

4.994.987

6.732.960
1.585.786
5.147.174

28.078.405

28.136.625

BOIC - AV - BAL 2021

Balans BOIC op 31 december 2021 - Commentaar
Balans - Activa
Immateriële vaste activa
- Zijn hernomen in deze post, de uitgaven betreffende ons nieuw informatica platform, het
CRM-systeem;
Deze investeringen worden op 3 jaar afgeschreven.
Materiële vaste activa
- De investeringen 2021 werden in materiële vaste activa geboekt en als volgt afgeschreven:
Gebouw & renovatie: 10 jaar
Meubilair & kantoormateriaal: 5 jaar
Rollend materiaal: 5 jaar
Informaticamateriaal: 3 jaar
Voorraden
- Stock relatiegeschenken: ongewijzigd
Commerciële vorderingen
- De Te innen facturen betreffen klanten waarvan de vorderingen inmiddels werden
geïnd.
- De Op te stellen facturen betreffen hoofdzakelijk de mediaruil 2021.
- De post Diverse debiteuren herneemt bedragen 2021 ontvangen in 2022, onder andere
de subsidies i.v.m. de Olympische Spelen van Tokyo.
- De post Overheden bestaat uit de te innen subsidies van de Gemeenschappen: Sport
Vlaanderen, Adeps, IOC en Nationale Loterij.
Geldbeleggingen: 21.089.300€
Ze bestaan uit :
- Beheer toevertrouwd aan Candriam Investors Group. De aankoopwaarde bedraagt
18.441.614€.
- Termijnrekeningen: voor 2.647.686€.
Overlopende rekeningen
- De rekening Over te dragen kosten betreft kosten 2022 betaald in 2021. Deze kosten
betreffen hoofdzakelijk de Olympische Winter Spelen van Peking en de Winter EYOF in
Vuokatti.
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Balans BOIC op 31 december 2021 - Commentaar

Balans - Passiva
Reserves
- De Reserves werden herverdeeld ingevolge de beslissingen van de Algemene
vergaderingen van het BOIC.
- Positief resultaat 2021: 316.123€.
De Raad van bestuur stelt aan de Algemene vergadering voor het resultaat toe te wijzen
aan de Reserve 2021-2024.
Voorzieningen
- Voorziening voor grote herstellingswerken: 34.660€. Ongewijzigd in 2021.
- Voorziening geschillen: ter dekking van lopende geschillen.
Schulden op ten hoogste één jaar
- Banklening: kredieten ‘Straight Loan’ van 1 maand.
- De rekening Te ontvangen facturen betreft diverse facturen ontvangen in 2022 voor
kosten gemaakt in 2021, voornamelijk met betrekking tot de mediaruil, Be Gold en de
kosten i.v.m. de Paralympische Spelen van Tokyo.
Er is geen vertraging vast te stellen in de betalingen aan leveranciers, federaties en atleten.
- De post Sociale en fiscale lasten waarvan:
RSZ te betalen: 97.749€
Lonen: saldo 2021: 81.411€
Bedrijfsvoorheffing te betalen: 90.972€
Provisie vakantiegeld: 261.994€
- De post Diverse crediteuren betreft voornamelijk kosten 2021 betaald in 2022.
- De post Crediteuren verbonden entiteiten betreft de rekening-courant met het OCBS.
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Balans BOIC op 31 december 2021 - Commentaar
Overlopende rekeningen
Ze zijn samengesteld uit:
Toe te rekenen kosten waarvan hoofdzakelijk:
- Provisies met betrekking tot Topsport, hetzij 1.027.602€
- Provisie met betrekking tot het mediaplan, hetzij 419.987€
Over te dragen opbrengsten waarvan hoofdzakelijk:
- Budget Adeps Spelen, hetzij 2.575.085€
- Budget Sport Vlaanderen Spelen, hetzij 199.714€
- Olympische steun en Over te dragen opbrengsten: Ontvangen subsidies en opbrengsten
voor komende evenementen (o.a. de Olympische Spelen van Peking in 2022).

Resultaat
Samenvatting
Negatief bedrijfsresultaat:
Positief financieel resultaat
Het uitzonderlijk resultaat is positief
Hetzij een uiteindelijk positief resultaat van

+
+
+

1.144.327€
1.434.299€
26.151€
316.123€

De voornaamste elementen die dit resultaat hebben beïnvloed:
We stellen vast in vergelijking met de cijfers 2020:
- Een verhoging van de omzet
- Een verhoging van de exploitatie opbrengsten
- Een verhoging van de exploitatiekosten
- Een verhoging van de personeelskosten
- Een sterke verhoging van de financiële opbrengsten

Het financieel resultaat
- Het financieel resultaat is positief: +1.434.299€.
Hetzij:
- Interesten, dividenden, coupons: +118.661€.
- Meerwaarde op beleggingen op 31/12/2021: +1.386.862€.
- Bankkosten & beheer van de portefeuilles: –188.003€.
- Wisselresultaat: +116.778€.
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Balans BOIC op 31 december 2021 - Commentaar

Het uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten & kosten: regularisatie van facturen en kosten van voorgaande
jaren.

Resultaatverwerking
De Raad van bestuur stelt voor het positief resultaat van het boekjaar, hetzij
+316.123€ toe te wijzen aan de Reserve 2021-2024.

4

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE

Ondernemingsnummer : 0408.141.059

RESULTATENREKENING
2021
Opbrengsten (bruto marge)
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Kosten
Bedrijfskosten
Diensten & diverse goederen
Bezoldigingen
Afschrijvingen & waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten

2.723.902
5.183.176
7.961.805
-10.421.079

Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar
Resultaatverwerking

3.616.285
3.814.343
-5.098.779

-1.473.476
-2.204.219
-74.803
-115.732

-3.212.084
-1.222.661
-1.788.525
-89.750
-111.148

-1.144.327

-880.235

1.434.299

554.643

1.622.302
-188.003

Uitzonderlijk resultaat
Uitzonderlijke opbrengsten

2.331.849

-3.868.230

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

2020

710.339
-155.696
26.151

1.437

27.001

1.437

-850

0
316.123

-324.155

-316.123

324.155

BOIC - AV - BAL 2021

BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITE
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Bijlage 4
Verslag van de commissaris

«BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITÉ» VZW

Verslag van de commissaris over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2021
gericht tot de algemene vergadering van leden

BRUSSEL
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10
B-1090 Jette

ANTWERPEN
Uitbreidingstraat 42-46
B-2600 Berchem

NIVELLES
Rue du Bosquet 8
B-1400 Nivelles

«BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL COMITÉ» VZW | 31.12.2021

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN VAN «BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL
COMITÉ» VZW OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2021
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van «BELGISCH OLYMPISCH EN
INTERFEDERAAL COMITÉ» VZW (de “Vereniging”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat
ons verslag over de controle van de jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde
eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 4 juni
2021, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. Wij
hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van «BELGISCH OLYMPISCH EN INTERFEDERAAL
COMITÉ» VZW uitgevoerd gedurende 7 opeenvolgende boekjaren.

VERSLAG OVER DE JAARREKENING
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vereniging, die de balans op
31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting, met een balanstotaal van 28.078.405 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een positief resultaat van het boekjaar van 316.123 EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van de Vereniging per 31 december 2021, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die
datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van
de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vereniging te
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te
doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening,
beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel
geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch omtrent de
efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vereniging
ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het
bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een
van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan
indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die
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-

-

-

niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van
de Vereniging;
het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en
van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vereniging om haar
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de
daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vereniging haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de
vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze
die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en van de
documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden
neergelegd en voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van
toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de vereniging.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie
2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en bepaalde
documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden
neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te
brengen.
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Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig
de artikelen 3:48 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een
afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend
is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van
materieel belang te melden.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de vereniging.
Andere vermeldingen
-

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.

-

Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn gedaan of genomen.

Brussel, 05 mei 2022
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Commissaris

_________________________________
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor
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Bijlage 5
Budget 2022

B.O.I.C.

BEGROTING 2022 / BOOKED 2021

Booked 2021

BEGROTING 2022

I.

INKOMSTEN
A.

Leden BOIC

45.125

1.

B.

IOC

Lidgelden Federaties
$

1.

2.

C.

4.
5.

6.

D.

Olympische Solidariteit: IOC / EOC: (364.000$)
Tussenkomst Multidisc. competities: (112.755$)
Tussenkomst Bocog OS: (4.568 CNY/atl+coachs: 45 pers)
TOP Programma: 1.347.500$

5.

G.

3.747.633
Grote cash partners
Grote media partners
Commissies Media Packages&Individuele campagnes
Suppliers/Providers
Cash
In kind
Andere partners
Road to Tokyo: Bronze partners
Supporters partners
Events:
Activatie Belfius - Mito Base Camp
Media Activation - Partners
Catwalk to Tokyo
Bike to Paris
Golf to Paris

4.

1.855.000
500.980
1.000.000
-6.045
15.000
120.000
121.174
4.124
10.000
0

5.126.716
1.265.440
2.086.306
427.675

262.000
131.400

427.339
552.535

0
100.000

220.960
0

0
0
0
50.000
50.000

50.000
75.863
20.299
0
300
16.189

10.000
6.662
230.100

Privé steun : BNB
Fonds Inbev Baillet Latour
Diversen
Filatelie
Marketing projects

600.000
100.000
100.000

1.293.833
1.860.400
0

16.662
Royalties
Royalties - andere

Diverse inkomsten
1.
2.
3.

3.620.232

0 800.000
0
0
0

Tombola's
1.
2.

832.553
313.636
184.766
1.519.106

1.855.000
500.000
641.480
0
15.000
0
150.000
0
0
450.000

Project 1: bijkomende budget : Ploeg Sports
Project 2: Erasmus project
Project 3: Virtual Training Camp

5.1

F.

2.850.061

3.611.480
Nationale Loterij
Sport Vlaanderen
Fédération Wallonie BXL
Fédération Wallonie BXL: regul 2020
Duitstalige Gemeenschap
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerie Buitenlandse Zaken: Beijing/Belek/Vittel
1ste Minister - Bhouse
Chancellerie 1ste Minister - Taxi project Atleten
Interne subsidies

Partenariaat
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1

45.000

316.522
98.048
28.480
1.171.739

Nationale Loterij/Projects
1.

E.

1.614.789

1,15

Overheden/Subsidies
1.
2.
3.

45.000
45.125

3.638
12.552
498.336

15.000
200.000
11.500
0

15.000
450.000
3.947
180

Licensing
Merchandising

3.600
0

8.541
20.667

TOTAAL INKOMSTEN :

9.265.789

12.956.534
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BEGROTING 2022 / BOOKED 2021

BEGROTING 2022

Booked 2021

II. UITGAVEN
A.

Topsport

5.665.940
Deelname multidisciplinaire competities
Voorbereiding multidisciplinaire competities
Premies OS Beijing
Be Gold
Juridische steun - Selectiecriteria Tokyo 2020
Personeelskosten / Administratieve kosten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

Diensten aan de federaties
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.

452.950
Financïele steun federaties
Andere kosten
Bijdragen
BAS/CBAS
B.O.A.
Personeelskosten

3.840.020
2.488.907
0
750.000
7.188
808.941
447.218

135.000
10.500
7.450
20.000
1.000
279.000

Marketing / Communicatie
Corporate / Interne
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
7.

7.895.056
1.406.440
2.667.500
0
750.000
10.000
832.000

3.942.400

116.500
991
7.650
20.000
103
301.974
4.501.120

Website
Pers/Social Media
Corporate Identity
Publicaties BOIC
Andere kosten
Olympian Association
Illustratie materiaal
Shuttle Team Belgium / Interview

125.000
20.000
23.000
5.000
15.000
10.000
5.000
5.000

44.474
81.548
32.400
4.794
957
0
1.124
0

Agentschappen
Productie Partners/Technische kosten/Kosten Media
Regie
Media ruimte

110.000
82.000
77.000

50.000
49.531
47.563

1.860.400

2.086.306

20.000
20.000
100.000
30.000
0
50.000
50.000
150.000
0
0
0
50.000
0
100.000
60.000
10.000
3.000
962.000

7.250
32.070
2.131
106.414
112.506
0
0
296.176
46.877
150
482
0
527.400
0
72.056
6.916
10.327
881.666

Marketing Campagne
1.
2.
3.
4.
4.1

In kind
Marketing

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

E.

Prospectie
Prospectie tombola's + Website
Marketing projects (Atleet Program+Representaties)/Social Seeder
Relations Publiques (MVD, Other)
Catwalk to Tokyo
Golf to Paris
Bike to Paris
Athletes Taxis Beijing/Belek/Vittel + Capsules
Welcome Packs+Travel Packages+Partner visibility Tokyo
Music Ambassador
Departure/Arrivals Events
Move2Plateform
Specifieke projecten: return Media/Partners activation
Activatie Belfius
Suppliers (Wollux+Ivox))
Marketing operational
Licensing (E-store)
Personeelskosten / Administratieve kosten

Werkingskosten
1.
2.
2.1
3.
4.
5.
6.

1.184.100
Gebouw
Materiaal
CRM
Verplaatsingen
Commissies, nat. & internat. Vergaderingen
Events
Personeelskosten / Administratieve kosten

1.221.867
100.000
115.000
47.100
34.000
40.000
55.000
793.000

97.923
91.485
36.040
18.283
34.544
63.529
880.063
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BEGROTING 2022 / BOOKED 2021

BEGROTING 2022

F.

Afschrijvingen/Belastingen/
Taksen
1.
2.
3

219.600
Afschrijvingen
Belastingen
Giften diverse

TOTAAL UITGAVEN :

Booked 2021
190.534

89.600
115.000
15.000

74.803
115.732
0

11.464.990

14.255.795

-2.199.201
250.000
29.794
-1.919.407
2.100.871
181.464

-1.299.261
1.494.110
121.274
316.123
0
316.123

III. SAMENVATTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Exploitatieresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat
Resultaat verwerking: Gebruik Reserve 2017-2020
Eindresultaat
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Begroting BOIC 2022 - Commentaar

Exploitatieopbrengsten
Olympische steun
IOC/EOC Olympische Solidariteit
- Een objectief van 316.522€ stemt overeen met een geheel van subsidies van
364.000$.
Subsidies voorzien voor de multidisciplinaire competities: 98.048€ (Winter
Olympische Spelen in Peking) en een tussenkomst van Bocog van 28.480€.

-

TOP Programma
Het budget voor 2022 bedraagt 1.347.500$ , hetzij 1.171.739€.

-

Gebudgetteerde wisselkoers is 1€ = 1,15$.

Toelagen van de Overheden
- Het globale doel bestaat erin 1.306.480€ te verkrijgen voor 2022, verdeeld over
de subsidies van ‘Fédération Wallonie Bruxelles’ voor 641.480€, subsidies van
Sport Vlaanderen voor 500.000€, de Duitstalige Gemeenschap voor 15.000€ en
het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 150.000€.
Interne subsidies
- Het bedrag hernomen in de begroting 2022 van het OCBS is: 450.000€.
Nationale Loterij
- Voor 2022 bedraagt de subsidie 1.855.000€.
Partenariaat
- Het totaal gebudgetteerde bedrag van 3.747.633€ omvat de cash en
mediapartners, de inkomsten 2022 van onze Supporters Partners en de
inkomsten verworven door de leveranciers.
Tombola’s
- Inkomsten tombola’s: 10.000€ voorzien in 2022.
Een bedrag van 6.662€ gegenereerd door valorisaties tombola’s wordt
toegevoegd.
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Diverse inkomsten
- Privé steun: Nationale Bank: 15.000€.
- Fonds Baillet Latour: 200.000€
- Diverse inkomsten: 11.500€
Marketing projecten
- Licensing: 3.600€

Exploitatiekosten
Topsport
- Deelname in 2022 aan de multidisciplinaire competities: de Winter
Olympische en Paralympische Spelen in Peking, de EYOF Winter in Vuokatti,
Zomer in Slowakije alsook de World Games in Birmingham (VS).
- Voorbereiding multidisciplinaire competities: het bedrag van 2.667.500€ voor
deze post is in 2022 voorzien.
- De premies voor de Winter Olympische en Paralympische Spelen in Peking
worden door de Nationale Loterij betaald.
- Be Gold: een bedrag van 750.000€ voor 2022.
Dienstverlening
- Een totaal budget van 452.950€ is voorzien in 2022. Deze post bevat een
bedrag van 135.000€ voor de financiële steun aan de federaties.
Communicatie & Marketing
- De voornaamste posten hebben betrekking op de kosten verbonden aan de
Communicatie (website, Social Media, Corporate Identity …) alsook die van
de marketing campagnes.
De Marketing uitgaven voorzien in 2022 zijn hoofdzakelijk de capsules en
taxi’s voor atleten in het kader van Peking en de verschillende stages in 2022.
De andere uitgaven zijn specifiek verbonden aan het departement.
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Algemene kosten
Werkingskosten
- De werkingskosten zijn conform aan deze van 2021. Ze zullen echter het
onderwerp uitmaken van alle mogelijke besparingen.
Personeelskosten
- Deze post houdt rekening met het personeelsbestand van het BOIC op
01/01/2022.

Financieel resultaat
De gebudgetteerde financiële inkomsten voor 2022 weerspiegelen de voorzichtigheid
tegenover de cijfers van 2021.

Algemeen commentaar
Het negatief resultaat van 1.919.407€, ingeschreven in de begroting 2022,
weerspiegelt de voorzichtigheid van de Raad van bestuur bij het opstellen van de
jaarlijkse begroting.
Dit verlies 2022 wordt verwerkt door een gebruik van de Reserve 2017-2020 voor een
bedrag van 2.100.871€.
Het eindresultaat van de begroting 2022, hetzij +181.464€ zal in de reserve 2021-2024
geboekt worden.
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