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“Good Governance in Sport”   
Lezing door Piet Moons, marketingexpert BOIC

De voorzitter van PIB, Jos van Lerberghe, heette het internationale gezelschap van Panathlon 
International en de spreker van de dag, Piet Moons, van harte welkom. U krijgt hierbij een overzicht 
van de verwelkoming van de prominenten en een synthese van de inhoud van de presentatie van de 
spreker.

Elaine, Carlos, Eugenio I wish you all welcome to day.

You had over the last days (with Paul De Broe) a meeting of the Cultural and  Scientific  Committee 
(P.I.) in Ghent (the city with a new traffic plan). So, have a nice evening with us. 

 I am pleased and happy to welcome all our members of Panathlon International Brussel to attend this 
new activity of our club.

Also welcome to Piet Moons, a former “Marketing Manager” of the Belgian Olympic Committee and 
today the president of the Belgian Handball Federation. 

He is our guest speaker, who will give a lecture on the topic  “Good Governance in sport”. 
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Beste Panathleten, u verkrijgt terug een schitterend nummer van de nieuwsbrief van Panathlon 
International Brussel (PIB) van het laatste trimester. Zoals u zal merken hebben heel wat 
activiteiten plaats gevonden en heeft PIB zich terug in de kijker gesteld met zeer belangrijke 
evenementen te ondersteunen. In naam van de Raad van Bestuur wens ik jullie allen een 
deugddoende vakantie.

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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But, first we will include 2 new members 
in the club, Ilse Heyen and Olivier 
Berghmans , the Olympic Judo Couple. 
They were the two guest speakers during 
the last activity.

For this we will  follow a small protocol.  

And finally, I wish you a pleasant evening 
and enjoy your meal.

Vervolgens nam onze gastspreker Piet Moons het woord

Zoals door de voorzitter gevraagd zal ik eerst een korte introductie geven in het Engels, uit 
waardering voor jullie buitenlandse Panathlon-gasten hier vandaag aanwezig, i.v.m. het thema “good 
governance” of mogelijk eerder positief uitgedrukt “better governance” in de sport.

Met mijn excuses aan Jos, en aan jullie, wanneer eerder mogelijk het thema “ Duurzaam samenwerken 
werkt” als thema werd doorgegeven dat ik vandaag zou behandelen. Dat aspect van duurzaam 
samenwerken zit sowieso vervat in deze uiteenzetting.

During the last months, but also all months and years before, we are on a regular basis confronted 
with a lot of situations that hurts us because of their lack of transparency, often abusing our goodwill 
or other negative attitudes of “would be “ - leaders in politics, economy, banks, education, religion, but  
unfortunately also in sport. 

In Belgium we can think on the last political incidents of PUBLIFIN in Liège or the “unknown” 
mandates of political people in the different boards of directors with a quite good extra-unknown 
remuneration and other hided aspects.

What for instance to say of the university of Louvain when they 
have, a few years ago, taken a decision about prof.dr. oncology 
Stefaan Van Gool. Was this decision enough transparent not to 
leading to the actual negative reactions in the media and thus the 
public?

In sport we know, or “we think” we know, what was going on 
inRussia with the different doping cases and the way they came to it 
and certainly the way they hided it.

We even don’t have to mention the FIFA, his former president – I 
even don’t want to mention his name- and  their relation with some 
leading people of the UEFA.

But also in Belgium we had some unsavory cases, most in football, of the obscure way decisions has 
been taken about financial aspects. 

These are all negative facts and figures in our society but don’t we create the society that we deserve? 
Also in sport?
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Ilse en Olivier worden verwelkomt als nieuwe PIB leden.

Gastspreker Piet Moons
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Personally I’m a positivist, I believe in the goodwill of people but I believe even more in the goodwill 
of organizations, sport-federations, clubs in the goodwill of real communities. A well organized 
community-management balance the most extreme attitudes into an equal situation. 

For me there is one keyword, one value, that can globalize my personal approach in the creation and 
the execution of the quality in management and that is: “EQUALITY”.

“EQUALITY” is the necessary basic human-attitude of each real understanding between people, 
cultures, religions, organizations and even countries.

To realize “equality” we have to connect, we have to connect by our own energy, when we are “open” 
to give and to receive without any judgment than we can be equal.

We can connect as a person, we can connect as a family, and we can connect as an organization, as a 
sport-organization to all internal and external stakeholders. But always with the value and the attitude 
of “equality”.

Equality means also respect, authenticity, working/feeling together, honesty, being open minded, 
empathy, tolerance, …

This attitude of “equality” is the “cornerstone” of “ good governance” also in sport.

I will now continue, for a short moment, in Flemish, not without saying that I want to thank our 
“special” guests from Canada, Brazil and Italy/Sicily for their efforts learning some Flemish words…

De internationale initiatieven voor “good governance” zijn er gekomen nadat, de economische- en vnl. 
de banksector, te laat aanvoelde dat het gebrek aan  interne en externe openheid van beslissingen 
nemen, en hierover transparant te communiceren, het faillissement hadden ingeleid van het 
“vertrouwen”.

Plots gingen wij eenieder, bewust of onbewust, “wantrouwen” vooral aan wie wij onze portefeuille 
gegeven hadden, dus de banken, of ons hart , dus de kerk.

Dankzij de pers, de media, dankzij de social-media dankzij dappere “klokkenluiders”, kwamen er 
regelmatig “onfrisse situaties” bovendrijven die door de publieke opinie, en aansluitend soms ook door 
het gerecht, werden beschouwd als “ verwerpelijk”. De graad van verwerpelijkheid laat ik hier in het 
midden, er zijn zeker gradaties, maar in de sport zullen de FIFA en de dopingstechnieken van Rusland 
wel vlot als eerste negatief scoren.

Maar wil dit zeggen dat in andere domeinen van de sport, in welke sporttak of organisatie, op welk 
niveau dan ook er geen redenen zouden zijn om ons eerder voorzichtig en terughoudend op te stellen?

Ik vrees van wel.

In de maatschappij, zowel in de economische sectoren als in de non-profit, kwam er een 
onomkeerbare reactie om méér ethisch te besturen, besturen ook vanuit de waarden en niet enkele op 
basis van economische en financiële parameters.

Het idee van “good governance”, omschreven en omlijnd door specifieke gedragscodes, was geboren. 
Later heeft de internationale sport, ook o.a. door toedoen van jullie organisatie Panathlon, dit 
opgepikt en heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) “good governance in sport” gaan 
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toelichten en promoten bij de internationale sportbonden en de  205 Nationale Olympische Comités 
(NOC’s) in de wereld.

In Europe we can take a closer look to SIGGS.

SIGGS is an initiative of about 11 partners in sport coming from different origins as the EU-office of 
the EOC’s, universities, NOC’s, other European institutions as “European observatory of sport and 
Employment” and with the official support of the IOC.

Why this initiative of SIGGS and what can be “the profit” of good governance in sport?

SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport) says this about “Good 
Governance”: “ Investing in good governance leads to an organization with the right ethical behavior, 
which is governed more efficiently, is more resistant to various risks and is more effective in reaching 
its objectives, his Key Performance Indicators (KPI). 

The specific objectives of the SIGGS-project are:

- Create a Steering Committee in Europe in order to exchange international expertise and good 
practice examples in NOC’s, sport-federations and organizations, and even clubs.

- To develop educational tools to provide practical guidance to NOC’s and National 
Federations (NF’s).

- To analyze the needs of individual NOC’s and NFs and customize the educational tools 
accordingly.

- To help NOC’s and NF’s with the implementation of good governance principles by 
organizing national training sessions of “good governance in sport”.

So, an important European initiative on “good governance” is “born”.

Now, where to start the information, the implementation of “Good Governance”?

For me there is just one person: it is the leadership-attitude of the president of the NOC, the 
federation, or club, who can instate the right motivation and move towards the importance of “Good 
Governance “ or more positive : “better governance in sport”.

The president is sitting in the “driving seat” of the NOC/ federation/ club and can bring up this item 
to his members as 1) important, 2) less important or 3) not important at all for his sport-organization.

The “force” and the conviction of the president will mobilize the goodwill of the members of the 
board, and the professionals of the federation/club to turn into the right “good governance way”. 

“Better Boards, better sport” is a target of the VSF, Flemish Sportfederation in Belgium and they work 
hard on it to convince each Flemish federation/league to accept, to defend and to implement the 
principles of “good governance in sport”.
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Het is interessant om te zien op welke wijze zij hun duidelijk “10 principes van goed bestuur” 
omschrijven:

1. Alles in het belang van de ethische sportbeleving, geen neven-agenda’s en /of 
belangenvermenging. De sport, en de sportbeoefenaar, gaan voor op de personen in de sport 
en de structuren van de sport.

2. Definieer duidelijk de rol van de algemene vergadering en het bestuur, en evalueer.

3. Creëer een evenwichtig bestuur op basis van competenties.

4. Bepaal visie, missie en strategie en voorzie leiderschap = “collectief gedragen leiderschap 
versus het individueel “opgedrongen” leiderschap”.   

5. Zorg voor effectieve controlemechanismen =  procedures/audits/….

6. Wees transparant en verantwoordelijk als een goede huisvader/moeder.

7. Leg contacten met andere organisaties (al dan niet in de sport).

8. Werk als een team want “duurzaam samenwerken werkt”.

9. Focus op de leden! Raoul Mollet: servir et pas se servir.

10. Promoot goed bestuur in alle lagen van de sport.

Straks zullen wij dieper ingaan op bepaalde aspecten en codes zoals deze ook ontwikkeld worden in 
andere landen, en daar zelfs voorlopers zijn op ons land.

“De wijzen kwamen uit het oosten” wordt steeds gezegd maar voor “good governance in sport” komen 
de wijzen, de positieve voorbeeldfuncties eerder vanuit het noorden. Naast de Scandinavische landen 
is ook het U.K. een “voorbeeldtrekker” en is Nederland (NOC-NSF) voor ons mogelijk een goede 
partner bij de verdere ontwikkeling en implementatie van “Good Governance”.

In Nederland gaat het over “aanbevelingen” (zeker geen bindende code) die verzameld werden in de 
commissie Loornbach met als “slagzin”: “leg uit of pas toe”. Deze commissie was reeds actief rond de 
jaren 2005.

Enkele aanbevelingen die deze commissie voorop zet zijn o.a.:

1) Eenheid in organisatie en beleid en structuur: het bestuur straalt éénheid uit // maximale 
transparantie en voorspelbaarheid(!) van het bestuur.

2) Financieel statuut, procedures, volmachten, controle.

3) Besturingsmodel goed onderscheid tussen beleidsmatige (AV), het bestuurlijke (raad van 
bestuur), ondersteunende ( professioneel management) en het toezicht (audit van 
organisatie en middelen).

4) Bestuursfuncties juiste persoon, met de juiste complementaire competenties, op de juiste 
plaats met voldoende aandacht voor gender, inclusie en statutaire vernieuwing van de 
leden. (vrouwen/mannen/jeugd/topsport/vorming/management/handicap/…
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5) Gedragscode bestuur ivm financiële vergoedingen, reiskosten, aanbestedingen.

6) Transparantie planning vergaderingen, agenda, notulen,…

7) Directiestatuut opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen vastgelegd.

8) Controletaak audit van beleid, de realisaties van de KPI’s, de procedures, rekeningen,…
financiële activiteiten.

Tijdens het 2de gedeelte ga ik graag in op méér praktische, toepasbare aspecten die sportorganisaties 
kunnen “challengen” om “goed bestuur” te implementeren.

I wish you now a “bon appetite” with a special wish that the kitchen implemented already the “good 
governance of gastronomic-practices”.

Part 2: 
In the first part we gave a general overview of the principles of “good governance” and for “good 
governance in sport” we informed you about more specific approaches in the countries as U.K, the 
Netherlands and Belgium/Flanders(!).

So, what about the implementation of “good governance in sport” in Belgium with the reality of the 
different communities in our country?

First of all we must be aware that the principles of good governance, and their implementation, has to 
be driven by the sport-community itself and not coming from governing bodies or certainly not from 
political side. The sport-sector has to be aware that only a responsible approach of the organization 
and the management of sport, on a large scale, is the duty of the sport-leaders…of the leaders in sport. 
This can be the federation (national or international), the club or sport-organizations as the WC 
football, Olympic Games,… 

The mission, vision, KPI’s, procedures, audit, transparency, sharing information and collaboration are 
the elements to be developed in a code a “free code” or even better in a “binding code”.
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In a “binding code”, all the members of the sport-community accept this code as a part of the “rules” 
of their sport-organization with the consequences that, if they don’t apply, they will have to explain 
why they didn’t.

My personal dream is to develop, in an open communication with all actors in sport, a binding code 
“Jacques Rogge” for the sport-community in Belgium.

De toekomst zal uitwijzen indien dit een haalbare kaart is maar op basis van de reeds genomen 
initiatieven, zowel nationaal als internationaal, lijkt deze doelstelling op termijn wel haalbaar.

De “geesten” in ons sporthoofd zijn hier nu rijp voor, de maatschappij zal positief toekijken en, het 
belangrijkste de sportende leden zullen het ervaren als een verrijking tijdens hun persoonlijke 
sportontwikkeling op welk niveau dan ook. 

Kortom, vanuit de sport is het onze plicht om samen te streven naar deze duurzame, transparante en 
ethische benadering in en van de sport.

Wanneer wij nu “in concreto” gaan kijken naar werkpunten, en mogelijk nieuwe benaderingen, dan 
zou ik graag eerst enkele voorstellen/suggesties wensen te maken, die mogelijk niet rechtstreeks 
verbonden zijn met goed bestuur, maar die mogelijk wel “goed bestuur” kunnen faciliteren in de 
organisatie.

1) Bepalen van de afspraken/aflijning tussen de verantwoordelijkheden van de algemene 
vergadering, de raad van bestuur, het management en de controle-instanties.

Het lijkt mij wenselijk dat de raad van bestuur rapporteert aan de algemene vergadering maar wanneer 
de voorzitter van de raad van bestuur ook de voorzitter van de algemene vergadering is dan lijkt er 
toch een “vermenging” van verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Zou het niet beter zijn dat de 
voorzittersfuncties van AV en RVB niet aan mekaar zouden verbonden zijn?

2)  Bij de samenstelling/verkiezing van de RVB zou er een duidelijke competentiebeschrijving 
moeten gegeven worden van de functie van bestuurder, er zijn de algemene bestuurlijke 
competenties maar anderzijds zijn er mogelijk ook specifieke competenties die dienen 
ingevuld te worden. ( juridisch, financieel, algemeen management,…).

3)  Er zou ook moeten gestreefd worden naar een evenwicht in “gender”, het decreet van de 
Franstalige gemeenschap voor de gesubsidieerde sportfederaties voorziet trouwens reeds dat 
20% van de bestuursleden van het andere geslacht moeten zijn. 

4)  Het aspect van de inclusie zou ook duidelijk moeten omschreven worden binnen de missie en 
visie van de sportbond zodanig dat “personen met een handicap” zowel bestuurlijk als 
uitvoerend kunnen opgenomen worden in de organisatie.

5)  Er zal ook voldoende aandacht zijn voor het multiculturele aspect bij de samenstelling van de 
raad van bestuur.

6)  Er zal eveneens gestreefd worden dat er een spreiding is van de “leeftijdsgroepen” binnen een 
raad van bestuur.
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7)  Tot slot een pleidooi voor onafhankelijke bestuurders in de raden van bestuur. Bestuurders 
met een toegevoegde waarde op het gebied van competenties, gender, inclusie,… In de 
verschillende domeinen van economische sectoren zoals banken, bedrijfsleven, vooral 
beursgenoteerde bedrijven (code DAEMS), is dit reeds lang ingeburgerd. Maar ook in de non-
profit sector zoals ziekenhuizen, universiteiten, schoolgemeenschappen, gaat men 
onafhankelijke bestuurders terugvinden. Deze personen dienen op een onafhankelijke wijze de 
juiste complementaire vragen voor te leggen en vooral de antwoorden van het management 
juist interpreteren en afwegen.

Twee andere aspecten zijn nog :

- Van samenwerking tot fusie.( ziekenhuizen, scholen, maatwerkbedrijven, culturele sector zoals 
bvb HERITA, behalve in sport! Watersporten, ijssporten, zaalsporten,… ?)

- Outsourcing: database, verzekeringen, ledenadministratie, boekhouding, ”best practices” in 
communicatie (vnl digitale).

Tot slot wens ik enkele “sleutelwoorden” i.v.m. “goed bestuur” benoemen:

a) WAARDEN van de BESTUURDERS

- Integriteit.

- Competentie.

- Openheid.

- Positieve houding.

- Solidariteit en loyaliteit.

- Collegialiteit, samenwerken werkt.

- Verantwoording, ”pas toe of leg uit”.

b) RELATIE BESTUURDER – PERSONEEL

- Intentie van goed personeelsbeleid.

- Positieve ingesteldheid en respect, geen “negatieve geruchten” verspreiden.

- Openheid en informatiedoorstroming.

- Geest van samenwerking en vertrouwen.

c) GOEDE BESTUURLIJKE en COLLEGIALE PRAKTIJK

- De intentie hebben  om op een goed voorbereide en consistentie wijze aanwezig te zijn op een 
vergadering.

- Geen belangen-vermenging noch sportief, noch commercieel, noch (onrechtstreeks) vanuit de 
overheid,…
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- Extern optreden duidelijkheid en loyaliteit ten aanzien van de organisatie spreek ik in eigen 
naam of in naam van de organisatie. Communicatie overlaten aan voorzitter of de 
uitvoerende.

- Vertrouwelijkheid van de informatie respecteren.

Het is en blijft een mooie uitdaging voor de sport in ons land om de principes van “goed bestuur” 
stelselmatig te implementeren en indien mogelijk deze te laten omkaderen door een bindende code, 
code “Jacques Rogge”?

Panathlon is in het verleden, en nog steeds, een vurig pleitbezorger geweest van de toepassingen van 
de ethische principes in de sport, met een accent op de sportbeoefening en begeleiding.

Met “goed bestuur” in de sport geeft de sport een maatschappelijk antwoord over de wijze waarop 
sportbeoefenaars, in casu de belangrijkste stakeholders, op een professionele, duurzame, ethische en 
transparante wijze omkaderd worden door hun sportfederatie of club.

Het kan niet anders dan dat deze doelstelling “goed bestuur” zal gedragen worden door overheid, 
bedrijven, media, publiek, en uiteraard de sporter.

Laat de sport maatschappelijk niet achterblijven en “goed bestuur” tot een echt KPI-speerpunt  
maken van elke sportorganisatie!

Panathlon St Niklaas 6 april, 2017. 

�9                                        Nieuwsbrief Pantahlon International Brussel vzw



Jaargang 2; Nr. 3 8 augustus 2017

Jaarlijkse uitstap PIB 
Dendermonde - 17 juni 2017

De jaarlijkse uitstap van PIB is een traditie die steeds een leuke afsluiter is van het voorjaar. Ditmaal 
werden de voorbereidingen gemaakt door Patricia en mezelf om de PIB leden op een originele manier 
te ontvangen in het mooie Dendermonde, de “Ros Beiaard” Stad. Niet minder dan 23 leden namen 
deel aan de uitstap en kwamen samen aan het station van 
Dendermonde. Als verrassing mochten de deelnemers met 
de huifkar door Dendermonde rijden met 2 prachtige 
“Brabantse trekkers” en enkele deden de trip te voet naast de 
huifkar. We reden van het station recht naar de O-L-V- kerk 
van Dendermonde. Grappig was dat onze zeer goede gids 
Koen achter aan de huifkar mocht hangen en de uitleg 
simultaan met de trip door het Stad kon gegeven worden.

Eenmaal aangekomen in de gotische O-L-V kerk 
verwelkomde Lorenz Meulebroeck, de beiaardier van 
Dendermonde, ons met prachtige muzieknummers  op het 
reusachtige orgel in de kerk. Wat een belevenis! Na het mini concert waar Lorenz bekende liedjes van 
Stad Dendermonde in zijn klassieke stukken verweefde ging de gids verder met de PIB leden naar de 
prachtige kunstwerken. Een zeer oude romaanse doopvond van de 11e eeuw was het pronkstuk waar 
Koen allerlei details en verhalen over vertelde, zeer interessant. Patricia en mezelf stonden zelf 
verbaasd van de prachtige kunstwerken dat we allen te zien kregen. Lorenz vertelde dat hij 
eigenhandig elk kunstvoorwerp van een perfecte belichting voorzag. Na vele schilderijen, 
herdenkingsborden, marmeren zuilen, prachtige altaren kwamen we bij het pronkstuk, de biechtstoel 
die prachtig uitgewerkt was van de hand van Mattheus Van Beveren.

Koen deed ook het verhaal over de spreuk “rijke stinkers”, en alludeerde dat in die tijd de rijke burgerij 
schenkingen deed om de kerk te verbeteren en dat de rijken begraven werden in de kerk, met alle 
gevolgen van dien indien er spleten in de grond kwamen.

Kortom een pracht van een kerk en … proper? Je 
kunt letterlijk van de grond eten, Lorenz zorgt met 
een kuisploeg dat het zeer regelmatig en grondig 
gekuist wordt.

Na de OLV kerk nam de delegatie de huifkar 
richting Sint-Pieters en Paulus Abdij van 
Dendermonde waar nog 12 Benedictijnen wonen. 
Lorenz begeleide ons via het Religieus centrum, een 
zeer grote ruimte waar allerlei religieuze items te 
koop waren, naar de gebouwen van de abdij om een 
zeer exclusieve rondleiding te krijgen. Het was 

magisch en adembenemend wat de neogotische abdij verbergt midden in de Stad. Prachtige gangen 
die uitnodigen om introspectie, meditatie  en gebeden te houden. Ook het binnenplein was een 
verrassing voor iedereen. Wat een oase van rust! Onze PIB leden genoten ervan, vele klanken van 
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De Brabantse huifkar

Koen leidt ons rond in de O-L-V kerk
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verbazing en verwondering vulden de gangen van de abdij. Dan ging 
de abt (Dom Gerard Van Malderen-2007) naar een speciale ruimte 
waar er een originele schilderij hangt van Franz Courtens, met 
daarnaast het pronkstuk “ De Staf Van Benedictus” een prachtig 
uitgewerkte staf die achter glas stond te pronken. Na het afscheid 
van de abt rende Lorenz naar zijn beiaard in het dak van het 
Stadhuis en terwijl de PIB groep aankwam op de Grote Markt 
werden ze getrakteerd op een beiaardconcertje van Lorenz, gewoon 
prachtig.

Toen kwam de kers op de taart, als verrassing verwelkomde de 
Burgemeester, Piet Buyse, en 1e Schepen, Leen Dierick, onze 
delegatie vanop de trappen van het Middeleeuwse Stadhuis. Allen werden we uitgenodigd op een 
receptie die de burgemeester speciaal voor Panathlon organiseerde. Piet, Buyse is historicus en hij gaf 
de groep een rondleiding in het Stadhuis en een prachtige presentatie van het reusachtige schilderij 
waar het Ros Beiaard staat op afgebeeld tijdens de komst van een prominente gast uit Engeland. 

Polydore De Keyser, Lord Mayor van Londen, bracht een bezoek aan zijn geboortestad Dendermonde 
in 1888. Dit tafereel was prachtig geschilderd en Piet leefde zich helemaal in de geschiedenis van dit 
gebeuren, onze gasten waren onder de indruk van de kennis van zaken van onze burgemeester.

Na afloop in het Stadhuis was het tijd om een gezellig diner te nuttigen in het beroemde 
Dendermondse restaurant “Het Vaderland”. De uitbaatster had haar terras ter beschikking gezet voor 
PIB om bij dit stralend zomerweer de uitstap af te ronden. Er werd nog uren nagekaart en gezellig 
gekeuveld over de dagervaring.

Een geslaagde uitstap van PIB in “Het Land van Dendermonde, de Ros Beiaard stad”

We geven elkaar afspraak in 2018 voor de volgende uitstap van PIB!

Patrick Van Campenhout 
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Een prachtig schilderij in de O-L-V kerk

Burgemeester Piet Buyse verwelkomt ons in het prachtige stadhuis van Dendermonde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polydore_De_Keyser
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Inauguratie van de PI antenne 
Brussel - 22 juni 2017

22 juni 2017 staat in onze Panathlon annalen gegrift als mijlpaal in de Internationale, lees Europese, 
uitstraling van onze Panathlon gedachten!

Toen werd namelijk de Europese antenne van Panathlon International te Brussel plechtig geopend in 
aanwezigheid van en met als sprekers:

• Dhr. T. Zintz  - voorzitter P.I. België

• Dhr. P. Zappeli - voorzitter Panathlon International

• Dhr. Hannu Takkula - Europees Parlementslid

• Dhr. Jens Nymand Christensen - Adjunct Directeur-Generaal van het Directoraat Generaal 
Onderwijs en Cultuur (EAC)

• Dhr. H. Van Rompuy - Voormalig president van de Europese Raad

Zoals u zelf merkt heel wat V.I.P.’s die een heel belangrijke link hebben met de Europese Instellingen! 
Panathlon International en P.I. Vlaanderen staan op de Europese kaart! Want ook P.I. Vlaanderen 
krijgt daar zijn zetel. Diverse sprekers loofden onze initiatieven en verwezenlijkingen en reikten ons 
de hand om met de Europese Instellingen samen te werken, op niveau van Panathlon International en 
onze Europese Antenne, in deze materie!!! Kan enkel maar ten goede komen aan de Internationale 
uitstraling van de Panathlongedachte. Het is nu aan ons om deze samenwerking tot stand te brengen, 
het werk begint nu pas.

Mijn oprechte dank gaat naar ALLE mensen die hiertoe hebben bijgedragen om dit te kunnen 
verwezenlijken en dit hebben doen slagen.

In het bijzonder Paul De Broe voor zijn diverse contacten en zijn inzet als voormalig International 
afgevaardigde van P.I., Paul Standaert voor zijn uitzonderlijke kijk op de (Internationale) uitstraling 
van onze Panathlongedachte als nieuw verkozen afgevaardigde van P.I., Justine Van Bon lid van P.I. 
Brussel en medewerkster van Philippe Vlaemminck.

Een heel speciale en oprechte dank gaat naar	Dhr. Philippe 
Vlaemminck, lid van P.I. Gent, die de vergaderzalen van zijn 
advocatenkantoor ter beschikking stelt voor onze Europese 
Antenne en P.I. Vlaanderen. Er zal binnenkort ook een 
rechtstreekse telefoonlijn specifiek voor P.I. Europe en P.I. 
Vlaanderen komen. Zonder hem was dit uiteraard allemaal 
niet zijn kunnen doorgaan. In naam van Panathlon 
Vlaanderen: Bedankt Philippe!

Tevens wil ik in deze hulde en bedanking Yves Vanden 
Auweele, Prof. Em. Aan de KUL en voormalig voorzitter van 
de ’Wetenschappelijke en culturele commissie’ van P.I. 
betrekken voor zijn jarenlange inzet, soms in moeilijke en 
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Voormalig Europees president  
Herman Van Rompuy
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ondankbare omstandigheden wegens de materie, en het doorgeven van zijn wetenschappelijke kennis 
binnen de rangen van Panathlon International.

 

Last but not least: Onze té vroeg overleden vriend Vic De Donder, zonder wie P.I. België nooit zo’n 
uitstraling gehad zou hebben. De voormalige voorzitter  van de Wetenschappelijke en culturele 
commissie van P.I. zette samen met Paul De Broe reeds tientallen jaren terug de bakens uit voor wat 
we nu mogen meemaken.  

Het adres m.b.t. de Europese antenne EN onze zetel voor Panathlon International Vlaanderen:

Kunstlaan	43	(2de	verdieping)	te	1040	Brussel	(geves8gd	op	hetzelfde	van	Advocatenkantoor	Pharum	
Legal)	

Willy Pennoit 

Panathlon International houdt een 
vergadering van het Culturele- en 

Wetenschappelijke Comité te Gent 
Begin april reisde een delegatie van Panathlon International naar Gent voor de vergadering van het 
Culturele-en Wetenschappelijke comité, PIB nodigde deze prominenten uit voor een lekker diner in 
het pittoreske Gent.

Enkele sfeerbeelden:
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Kalender 

08 augustus
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, Gent- 

22 augustus
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin Astridlaan 57, 9100 
Sint-Niklaas- 

05 september
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, Gent- 

12 oktober
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin Astridlaan 57, 9100 
Sint-Niklaas- 

09 november
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, Gent- 

05 december
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin Astridlaan 57, 9100 
Sint-Niklaas- 

09 januari 2018
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, Gent- 

23 januari 2018
PIB leden bijeenkomst (19u) + 
Nieuwjaarsreceptie 
-Serwir hotel, Koningin Astridlaan 57, 9100 
Sint-Niklaas-

Werkten mee aan 
deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Willy Penoit 

Patrick Van Campenhout 
Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck 

Jo De Bruyne


