
 

Plaats : Hotel ALPHA PALMIERS Lausanne (Zwitserland)  

Datum : 28-29 november 2021 

Samenvattend beknopt rapport over de bijzonderste aandachtspunten opt het 48e ICSD 

Extra Ordinaire Congres. 

Belgische delegatie bestond uit Voorzitter Jan Van den Braembussche, CEO Jarno 

Stappers en Topsportdirecteur Lieven Kind 

Vrijdagavond 26 november heeft de Zwitserse overheid omwille van de nieuwe Coronavariant uit 

Zuid Afrika bijkomende beperkingen opgelegd voor enkele landen waaronder ook België. Deze 

uitzonderlijke maatregel waarbij we verplicht bij aankomst om 10 dagen in quarantaine te verblijven 

maakte dat het voor ons onmogelijk werd om zaterdag af te reizen naar Zwitserland.  

Op het vorige congres (2019) in Milaan werd besloten om een buitengewoon congres te houden 

maar deze werd door de coronapandemie uitgesteld. Het was ook heel belangrijk voor de dovensport 

om de crisis die er al meer dan 1 jaar ontstaat op te lossen. Deze crisis bevat 2 belangrijke punten 

op korte termijn:  

• Het conflict met 2 kampen binnen het ICSD-bestuur (1 van 2 en de andere met 4) op te 

lossen en de nieuwe president ICSD aanduiden na het ontslag van de vorige wegens 

gezondheidsredenen.  
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• Duidelijke en officiële informatie rond de eerstvolgende Deaflympics van 2022 (deze werd 

in 2021 uitgesteld naar 2022).    

Zondag 29/11/2021 

BDC vroeg een link met Zoom, ook voor diverse andere landen die niet konden komen. De eerste 

dag werd de vergadering begonnen zonder ons en pas rond 11.20 u ontvingen we een link met 

zoomverbinding. Vooraf werd de aanwezigheid van de landen genoteerd waardoor het congres met 

voldoende meerderheid (53 landen op 116, waarvan 55 landen hun bijdrage betaald hebben) starten 

en stemgerechtigd waren.  

Vooraf werd 2 uur gediscussieerd wie dit congres als moderator zou mogen leiden. Het voorstel lag 

op tafel: enerzijds de 4 regionale presidenten vanuit het bestuur van het secretariaat ICSD of 

anderzijds Kasper Bergmann (vicevoorzitter WFD), dat voorgesteld werd door Denemarken en 

België. Normaal zou Helga Stevens (Voorzitter Doof Vlaanderen) tezamen met Kasper als 

moderator voorgesteld worden, maar ook zij kon niet naar Zwitserland afreizen.  

Een motie werd ingediend om DIHF (International Deaf Ice-Hockey) als geassocieerd lid toe te laten 

tot dit congres kreeg geen goedkeuring vanwege de stemgerechigde leden. DIBF (basketbal) en 

DIFA (voetbal) waren wel aanwezig en kregen aldus een stem. ICCD (Schaken) en WDGF (Golf) 

zijn ook aanvaard als stemgerechtigde IDSF (Int. Dovensportfederatie) maar waren afwezig op dit 

congres.  

Toen wij het congres online konden bijwonen werd eerst gediscussieerd over de agendapunten, 

deze konden op elk moment tijdens het congres aangepast worden mits er een 75%-meerderheid 

is.  

Daarna volgden lange discussies over de financiële controle over de boekhouding vanaf 2013 tot 

2019. Deze werden allen op dit congres wel goedgekeurd. Daarna volgde het volgende agenadapunt 

rond “Deaf Sport Reform” (Dovensporthervorming) met volgende gewijzigde besluiten:  

• Geassocieerde leden krijgen fundamentele stemrechten, gelijk aan nationale leden. 

• Het ICSD-bestuur zou in omvang worden verkleind of vergroot door een vertegenwoordiger 

van een atleet op te nemen. 

• Vertegenwoordigers van de regionale confederaties krijgen elk één stem in het ICSD-

bestuur.  

Einde 1e congresdag rond 19.00 u. 
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Maandag 30/11/2021 

De 2de congresdag begon om 9.15 u met 2 agendapunten:  

• De conflicten binnen het ICSD bestuur;  

• De volgende Deaflympics in 2022.  

In de afgelopen twee jaar zijn de ICSD-leden en volgers van Dovensport een beetje het spoor kwijt 

over wie nu eigenlijk het ICSD leidt, of het nu EB5 is (de gekozen 5 bestuursleden) of de RC's (de 4 

presidenten van de regionale sportfederaties) en/of de “benoemde” interim-president Gustavo 

Perazzolo samen met CEO Dmitry Rebrov die een verdere samenwerking met de EB5 consequent 

vermeed. 

Alle groepen (EB5 en RC's) kregen de gelegenheid om verklaringen af te leggen, ook gewezen ICSD 

president Kang. Vervolgens werd gestemd om het Buitengewone Congres als wettig te aanvaarden. 

Na verdere discussies in de middag over de legitimiteit van het ICSD-leiderschap, keurde het 

Congres de oprichting van een onderzoekscomité goed : hiermee zullen alle feiten van de hele 

situatie sinds het jaar 2019 verder in detail onderzocht worden. De resultaten van dit onderzoek zal 

op het volgende congres gerapporteerd worden. 

Er is bevestigd dat Caxias Do Sul (Brazilië) van 1-15 mei 2022 de gastheer is voor de Summer 

Deaflympics 2022. Deze beslissing werd genomen door de Braziliaanse Dovensportfederatie en 

werd aanvaard door het Congres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was ook een videovoorstelling voor de Summer Deaflympics 2025 in Tokio (Japan) en Taiwan is 

kandidaat voor de Winter Deaflympics 2027. 
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Het laatste punt was de verkiezing van een interim-bestuur, dat geldig is tot maximum één jaar tot 

en met het eerstvolgend congres dat in 2022 zal doorgaan. Dit interimbestuur zal enkel zich kunnen 

concentreren op de volgende 5 punten:  

• Opvolging & toezicht op de organisatie van de Deaflympics 2022, in Caixas do Sul (Brazilië); 

• Organisatie van het volgend 49E ICSD congres; 

• Opvolging van WK’s in het volgend jaar; 

• Toezicht op het onderzoekcomité tot het volgende congres  

Het interimbestuur voor één jaar (tot eerstvolgend ICSD congres in 2022) bestaat uit de volgende 

12 personen:  

• President: Gustavo Perazzolo (Brazilië) 

• Vice-president Wereldsport - Yutaka Osugi (Japan) 

• Vice-president Jeugd - David Lanesman (Israel) 

• Board Members :  

o Yakup Khitir (Turkije),  

o Kristian Lantto (Finland),  

o Adam Kosa (Hongarije)  

o Alexandra Polivanchuk (Zweden)  

• Presidenten Regionale Sportfederaties:  

o Mohammad Pargar (APDSC),  

o Mohamed Madoun (CADS),  

o Iosif Stavrakakis (EDSO),  

o Pedro Bonnassiolle Squella (PANAMDES) 

• + 1 afgevaardigde uit de Atletencommissie 

Positief is dat er nu een vrouw in het bestuur is met Alexandra uit Zweden.  
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Al deze beslissingen waren heel belangrijk voor het IOC ! Zo kan het ICSD terug als volwaardig 

partner bekeken worden. Zo kon het ICSD ook terug rekenen op de werkingssubsidies van het IOC. 

Voor België (alsook vele andere landen) is dat dan ook belangrijk want BOIC wacht op het signaal 

van IOC dat ICSD weer een officieel partner is. Het BDC kan zo ook terug aan het BOIC om 

financiële steun vragen voor de Deaflympics.  

Rond 21:00 uur eindigde deze 2e congresdag na een 12-tal uur vergaderen !! 
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