
 

Belgian Deaf sport Committee 
49th Congress ICSD – Vienna (AUT) - 2022 

 

 

 

Plaats : NH Vienna Airport Conference Center Hotel - Vienna (Oostenrijk)  

Datum : 09-10 september 2022 

Beknopt rapport over de bijzonderste aandachtspunten 
op het 49e ICSD Congres. 

 

 

Belgische delegatie bestaat uit:  

Voorzitter BDC Jan Van den 

Braembussche en directeur Topsport 

Lieven Kind 

Na het welkomstwoord van voorzitter ICSD 

Gustavo Perrazolo alsook de voorzitter van 

de Oostenrijkse dovensportfederatie dhr. 

Günther Duschet, werd de vergadering 

geopend. 

Er werd geen moderator aangesteld voor deze vergadering, bijgevolg leidt de voorzitter deze 

vergadering. 

 

1. Congress (dag 1)  

a) In Memoriam :  

Er werd respect betoond voor de overleden personen (internationale sporters en 

bestuurders) in de voorbije 2 jaar, waaronder ook deze die overleden zijn in België: Dit 

waren: Germain Verhelst, Nordin Al-Najjar, Edmond Rousseau, Boudewijn De Roose, Ivan 

De Roose, Mady Embrechts, Danny Van Buggenhout, René Dubuisson, Paul Kint en 

Rafaël D’huyvetter. 

b) Aanwezigheidslijst   

Op de eerste dag noteren we 51 landen & 4 aangesloten leden (ICCD, DIBF, DIFA & WDGF). 

Later kwamen daar nog 3 landen bij. Totaal waren er 58 stemmen. Hiervan waren er 32 

stemmen uit Europa. Daarbij werd gecontroleerd of er rechtsgeldig kon vergaderd worden 

(er zijn in totaal 79 landen “in goede staat”, hiermee wordt bedoeld of deze landen hun 

schulden afbetaald hebben aan ICSD of niet). Daarnaast werden er 3 stemopnemers 

aangeduid om de stemming in goede orde & onafhankelijk te laten doorgaan. Verslaggevers 
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voor de notulen zijn Yutaka Osugi (JAP) en David Lanesman (ISR), beide lid van het ICSD-

bestuur.   

Er werden 2 nieuwe leden aanvaard op dit congres: Gabon & Montenegro. Indonesië is nog 

“on hold”. Zodoende bestaat het ICSD uit 122 leden.  

c) Goedkeuring van de notulen m.b.t. het 47e Congress in Verceia (Italië) en het 48e 

Congress in Lausanne (Zwitserland) 

Enkel het DIBF had een opmerking over een artikel dat in Lausanne gestemd werd. Er staan 

volgens hen interpretatiefout in het verslag. Dit werd met meerderheid van stemmen 

goedgekeurd door het Congres.  

Bijgevolg werden beide verslagen goedgekeurd.  

d) ICSD report 2018-2021 : Dit verslag werd door de CEO Dmitry Rebrov naar voren gebracht. 

Meer details werden gegeven over de werkzaamheden die het personeel van ICSD heeft 

uitgevoerd. Ook werd veel aandacht besteed aan de audits door IOC & GAISF om de 

statuten, interne reglementen, code of ethics etcetera te herbekijken en aan te passen om in 

lijn te zijn met de bepalingen opgelegd door het 

IOC en GAISF. Wij hebben op dit Congres 

nadrukkelijk gevraagd om TRANSPARANTIE: 

hiermee bedoelen we dat we graag inzage willen 

krijgen in de uiteindelijke auditrapporten van deze 

2 internationale sportorganisaties IOC en GAISF. 

Transparantie is nodig om het vertrouwen terug op 

te krikken in het ICSD. Geen informatie of 

onduidelijke informatie leidt alleen tot meer 

wantrouwen over wat het ICSD nu eigenlijk doet 

… Dit verslag werd uiteindelijk met 39 stemmen 

goedgekeurd.  

Er werd door het DIBF ook gevraagd om de 

notulen en beslissingen van het congres door te 

sturen in een pdf-formaat: zo kan er immers niets meer aan de inhoud van de tekst gewijzigd 

worden (in het verleden werden de teksten via een link op de website medegedeeld, dit mag 

niet.).  

e) Finance report 2020-2021 : Het financieel verslag werd voorgelegd door de heer Felli, een 

financiële medewerker uit Zwitserland. De financiële verslagen werden voorbereid en zijn 

momenteel nog onder toezicht van externe auditors. Tot op heden is echter deze audit niet 

beëindigd en kunnen we deze helaas niet voorleggen op deze vergadering. Bijgevolg werd 

gevraagd om dit punt te verdagen naar het volgend congres in 2023, er is nog niets beslist 

waar dit volgend congres zal doorgaan. Dit hangt af van het nieuw ICSD-bestuur.   

Vele landen waren helemaal niet tevreden hierover, veel vragen werden hier toch wel over 

gesteld, vooral als je weet dat op het vorig Congres in Lausanne het financieel rapport van 

in totaal 6 jaar nipt goedgekeurd werd.  

f) Regional Confederations report 2019-2021 : Iedere confederatie (EDSO, APDSC en 

PANAMDES) bracht zijn verslag over hun werking in de afgelopen twee jaar. Helaas was de 

afgevaardigde van CADS (Afrika) afwezig en kon er géén verslag naar voren gebracht 

worden.  
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g) Task Force Commission report: in Lausanne werd een speciale commissie opgericht om 

de juiste toedracht van de problemen sinds 2019 binnen het ICSD grondig te onderzoeken. 

De leden van deze Task Force bestaan uit: Gergely Tapolczai (HUN), Hiorshi Tamon (JAP) 

en Mark Kusiak (CAN). Echter hebben Mario Lusic (Kroatië) & Rebecca Adam (Australië) als 

ex-bestuurders een rechtszaak aangespannen tegen het ICSD om de beslissingen van het 

Extraordinary Congres in Lausanne ongeldig te laten verklaren. In 2 verschillende uitspraken 

van de rechtbank in Lausanne heeft het ICSD de zaak gewonnen.  Deze rechtspraak heeft 

er natuurlijk ervoor gezorgd dat onze commissie hun detailonderzoek niet konden uitvoeren 

om de normale rechtsgang niet te belemmeren. Nu de rechtszaken sinds kort afgehandeld 

zijn, zal deze commissie verder kunnen werken aan dit detailonderzoek en dit kunnen 

rapporteren op de eerstvolgende bijeenkomst van dit Congres.   

h) Report other commissions : Athletes commission werd voorgesteld en daarin is nu Katrin 

Neuholt (AUT) weerhouden om namens deze commissie in het ICSD-bestuur te zetelen. 

Statutair is immers voorzien dat één atleet in het bestuur moet zetelen! Daarnaast nam Bob 

Maher (USA) het woord namens Legal commission over zijn werkzaamheden.  

i) Nieuwe voorstellen & moties: Er werden een hele reeks van moties & voorstellen naar 

voren gebracht.  

Gender balance Een hevige en moeilijke discussie kwam over de bepaling van de gender in 

het bestuur van ICSD. Pro en contra werden naar voren gebracht. Het bestuur stelde voor 

om dit verder in detail te onderzoeken, maar bepaalde landen vonden dat er NU een 

beslissing moest vallen op dit Congres. Uiteindelijk werd beslist om het voorstel van NOR te 

aanvaarden: verder diepgaand onderzoek laten uitvoeren, geleid door het ICSD-bestuur om 

vervolgens met een goed voorbereid voorstel op het Congres van 2023 een aanpassing van 

dit artikel goed te keuren.  

Artikel 2.6 Bescherming van het ICSD-logo, vlag, motto, emblemen… : dit werd uiteraard 

goedgekeurd door het Congres, vooral na de turbulente jaren sinds 2019.  

Artikel 3.9 Uitsluiting van bepaalde leden die hun bijdragen niet betalen. Dit werd druk 

bediscussieerd en uiteindelijk is er beslist om tegen eind 2022 deze landen met medewerking 

van andere landen alsook de confederaties terug in contact te brengen met het ICSD en dit 

grondig te bekijken. Indien dit niet opgelost geraakt tegen begin 2023 volgt een schrapping. 

Met grote meerderheid werd dit beslist.  

Vervolgens werd een voorstel van het ICSD-board over de schrapping van 2 ex-bestuurders 

Lusic & Adam teruggetrokken voor discussie.  

Tenslotte werd een voorstel om het “ARticle of Associations” volgens Zwitsers legaal recht 

te laten aanpassen in lijn met de ICSD-statuten, dit werd ook met grote meerderheid 

goedgekeurd.  

 

2. Congress (dag 2)  

Op dag 2 waren we met 58 landen aanwezig. Hier werd het agendapunt rond de moties en 

voorstellen verder besproken als volgt :  

a) Nieuwe voorstellen & moties: Er werden een hele reeks van moties & voorstellen naar 

voren gebracht.  

Zeilen wordt vanaf de Deaflympics van 2029 opgenomen in het sportprogramma van de 

Summer Deaflympics. Ook dit werd met 55 stemmen goedgekeurd.  
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Waterpolo wordt niet opgenomen in het Deaflympics programma omdat niet aan de 

voorwaarden werd voldaan (organisatie WK, géén TD, etc… ). Ook het bestuur ICSD kon dit 

ingediend voorstel onvoldoende motiveren. Amper 6 stemden hiervoor.  

Schaken : hiervoor is een voorstel ingediend om dit in het Summer Deaflympics 

sportprogramma terug op te nemen i.p.v. Winter.  Schaken zal dus in het Winterprogramma 

blijven van 2023 en 2027, maar er zal op het eerstvolgend congres zeker een voorstel komen 

om schaken, futsal en bowling uit het sportprogramma te halen (dit in overeenstemming met 

het Olympic-charter van het IOC).  

b) Report 2019 Winter Deaflympics: Deze Winter Deaflympics gingen door in Italië. Pierluigi 

Samueli (voorzitter organisatiecomité) was aanwezig om meer details te geven over het 

eindrapport rond deze Winter Deaflympics. Deze werd positief onthaald door alle delegaties. 

Dit eindrapport wordt nog doorgemaild naar alle leden.  

c) Beslissing over de Winter Deaflympics 2023: Oostenrijk stelt als kandidaat Innsbrück 

voor, finale goedkeuring hebben ze nog niet helemaal. Het vertrouwen is er. Wel was er 

discussie over de juiste periode, de algemene verwachting is januari 2024.  

d) Beslissing over de Winter Deaflympics 2027: Korea is serieuze kandidaat om deze Winter 

Spelen binnen te halen voor de stad Gangwondo.  

e) Beslissing over de Summer Deaflympics 2025 : Tokio (Japan) is als kandidaat reeds 

gestart met de voorbereiding sinds 2017. Wel is men wat ongerust over de 

weersomstandigheden ter plaatse (te vergelijken met de laatste Deaflympics in Brazilië. 

Reden: Juli-Augustus veel te warm, september en oktober al ingenomen door andere grote 

organisaties).  Hun kandidatuur werd met enthousiasme toch goed onthaald! 

 

f) Kandidaten voor de Summer Deaflympics 2029 : kandidaten zijn Griekenland (Athene) & 

Spanje (Barcelona) 

g) Beslissing over de World Deaf Youth Games in 2023 & 2027 : Sao Paolo heeft een 

uitstekende reputatie op dit soort evenementen. Dit werd positief onthaald, alleen botst deze 

planning wel met de Winter Deaflympics in Innsbrück, want deze gaat in dezelfde periode 

door. Daarnaast is Taipei serieuze kandidaat om deze Youth Games in 2027 binnen te halen.  

h) Rubens Alcais Award : deze gaat naar de dovensportfederatie Polen. Zij krijgen dit omwille 

van hun enorme inspanningen tijden de Covid-pandemie om toch sportorganisaties te 

organiseren (Beach Volley en Sailing). 
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i) Medal of Honour Award: deze gaat naar de voorzitter van de Technische Sportcommissie 

Martin Bogard (GBR).  

3. Verkiezingen bestuur ICSD 

Belangrijk was vooral de verkiezingen van een nieuw bestuur ICSD, het huidig bestuur was een 

overgangsbestuur na de stevige strubbelingen in de periode 2019-2021. Het huidig bestuur 

kreeg immers een mandaat tot dit congres.  

1. President : Adam Kosa (HUN) won overtuigend, met 37 op 58 stemmen.  De andere 2 

kandidaten kregen vervolgens 11 stemmen (Dmitry Rebrov uit RUS) & 10 stemmen (Gustavo 

Perrazolo uit BRA). Grigor Grigoryan (ARM) was niet aanwezig. 

 

2. Vicepresident 1 (Wereldkampioenschappen + TD) : Yutaka Osugi (Japan) won met 47 

stemmen tegenover kandidaat uit de USA, Ralph Fernandez met 11 stemmen. 

 

3. Vicepresident 2 (jeugdsporten) : vacant (deze post blijft open) David Lanesman van Israel 

was de enige kandidaat maar behaalde onvoldoende steun met amper 24 ja-stemmen (de 

limiet lag op 30 stemmen minimum om verkozen te geraken (50%+1 – regel).  

4. Board Members at Large 

a. Board Member at Large 1 : Alexandra Polivanchuk (SWE) 49 stemmen 

b. Board Member at Large 2 : Pierluigi Samueli (ITA) 46 stemmen 

c. Board Member at Large 3 : Mark Kusiak (CAN) 46 stemmen 

d. Board Member at Large 4 : Jaroslaw Janiek (POL) 42 stemmen 

Uitgeschakeld (nà 1 stemronde) : Kasitskyi Leonid (Oekraïne - 25 stemmen), Jong Hak Lee (Korea 

- 8 stemmen), Elvira Ligay (Oezbekistan - 1 stem). 

 

Vervolgens werden ook de leden van de Ethics commission verkozen : Bjorn Roine (NOR) en Kang 

Chen (Taipeh). Het ICSD-bestuur krijgt vervolgens ook de machtiging om zelf een 3e lid te benoemen 

in deze commissie.  

Deze dag eindige rond 21:00 ..   
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4. Samenvatting & conclusie 

We zijn met een blij gezicht teruggekeerd naar huis na dit Congres. Er is een belangrijke 

bestuurswijziging doorgevoerd en we zijn hoopvol dat er zal gewerkt worden aan een nieuwe koers. 

Er waait dus duidelijk nieuwe energie door ICSD.  

Wat ons wel blijft storen op het ICSD-congres: de manier van aanpak kan veel beter. De moties en 

voorstellen worden onvoldoende voorbereid. Ook moeten de agendapunten duidelijk vooraf 

gemotiveerd worden. Veel informatie kan vooraf gedeeld worden. Aan transparantie is er dus 

duidelijk nog veel werk! Ook de stemmingen gebeuren nu nog altijd via papiertjes… dit zou in de 

toekomst best elektronisch verlopen (grote tijdswinst en veel efficiënter!).  

We zijn uiteraard ook zeer benieuwd naar de komende 3 maanden het nieuwe ICSD-bestuur al 

belangrijke beslissingen zal moeten nemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de huidige 

personeelsbezetting in ICSD? Dmitry Rebrov uit RUS is jarenlang de enige binnen ICSD die alle 

touwtjes eigenlijk in handen heeft. Gezien de oorlogssituatie in Oekraïne en de sancties in de 

sportwereld op RUS is dit niet echt een gezonde situatie.  

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen binnen de wereld van de dovensport! 

 

 

 

 

Voor verslag & editie, 

Jan Van den Braembussche & Lieven Kind 
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