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Van Moer, Ilse Vanhoorelbeke, Rosy Taeymans, Tom Vlaeminck 

Gymfed management: Ilse Arys, Tim Moriau 
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1. 19.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag 21-12-2021 PF  Goedkeuring wordt uitgesteld naar vergadering 8/03. 

  Verslag 11-01-2022 PF  Goedkeuring wordt uitgesteld naar vergadering 8/03. 

  Agenda werking BO 2022 PF   Voorstel werkwijze met ‘jaarplan’ inzake inhoud agenda BO. Het voorstel in de Dropbox wordt 
overlopen en besproken. 
 
Volgende aanvullingen zullen nu al gebeuren:  

• Mei: Forecast & terugkoppeling over resultaat thematische werkgroepen (ethiek) 

• Augustus: Zelfevaluatie van BO 

• Oktober: tweede forecast 

• December: naast de begroting worden ook de actieplannen geagendeerd 
Andere zaken kunnen uiteraard nog later aangevuld worden. 
Vraag wordt gesteld of het noodzakelijk is om maandelijkse vergaderingen te plannen, er zijn ook 
nog werkgroepen, teamvergaderingen enz. Het management wijst er ook op dat door de 
maandelijkse vergaderingen de voorbereidingen en de opvolging van de BO-vergaderingen heel 
krap is. 
 
Opgemerkt wordt dat het BO zich meer zal/wenst te focussen op beleidskeuzes. 
 
Beslissing: BO wil maandelijkse planning behouden maar indien mogelijk qua agenda en planning 
een vergadering schrappen. Voor de maand juli staat er sowieso al ingepland dat deze enkel 
doorgaat indien behoefte. 
Peter Fr. zal het document herwerken en opnieuw aan het BO bezorgen. 
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2.  19.40 Dienstverlening GymFed  

  Sporttechnisch  

     / 

  Organisaties en events  

  Status wedstrijden en events IA Korte stand van zaken 

(bij einde corona) 

We zitten in een nieuwe fase, het ziet er naar uit dat we terug op weg zijn naar normale 

organisaties. Het blijft ook nu nog aanpassen waar nodig en ook telkens afstemmen met de lokale 

overheden, wat een uitdaging is voor het organisatieteam. 

 

Na 2 jaar zonder organisaties is het terug even zoeken zowel bij de clubs als bij het 

organisatieteam. We worden nog veel geconfronteerd met de Covid-situatie: de geldende 

maatregelen en de lokale uitzonderingen daarop maken het moeilijker, lokale overheden zijn soms 

nog extra beperkend. We onderhouden persoonlijk contact met onze organiserende clubs om de 

covid-situatie op te volgen en hen trachten mee te krijgen in het minder streng zijn, maar het is 

hier dus vooral de lokale overheid die de stempel drukt. Als straks weer iedereen “binnen” mag, zal 

dit opnieuw een aanpassing vragen. 

 

Een aantal organisaties werden ook geannuleerd en dit omwille van uiteenlopende redenen: ziekte 

clubverantwoordelijke, vaccinatiecentrum dat langer open blijft, corona binnen werkgroep, 

clubteam uitgeblust door de covid-situatie, lokale overheid die annuleert, … 

 

Online ticketverkoop: veel vragen in het begin maar verloopt op zich wel vlot. 
 
Automatisatie wedstrijdvolgorde: volop in gebruik, wekelijks overleg om bij te sturen, geen 
automatische import van ledenbeheer naar scoreprogramma zorgt nog voor foutenlast.  
 
Score Systeem: hier en daar wel wat problemen op de wedstrijden (foute puntenberekening, server 
die crasht): hier ook wekelijks overleg en veel testen om alles goed te krijgen 
 
Live App: werkt nog niet altijd optimaal, blijven we ook wekelijks opvolgen. 
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Ook in het veld vaak nog ondersteuning door medewerkers nodig, men wordt geregeld gebeld 

door de organisatoren tijdens de events, ook al is alles door de medewerkers vooraf goed 

voorbereid. Technische ondersteuning is niet te onderschatten, vraagt tijd, de nodige aanwezige 

hardware en software (en wifi) en kennis van zaken, zeker als het even niet goed loopt. 

 

Aantal organisaties en aantal deelnemers per organisatie zijn stilaan hun limiet aan het bereiken. 

Zeker in het oog te houden voor de toekomst. 

 

Er zijn 2 zware ongevallen geweest tijdens de wedstrijden.  

  Clubondersteuning  

  Feedback uit Praatcafés 

 

IA Informatiedeling 

 

Feedback praatcafés 

Presentaties zijn terug te vinden in de Dropbox, waarvoor opnieuw een dank je wel aan het 

betrokken team en teamleden. 

 
Samenvatting praatcafé: 

• Algemeen positief ervaren door de deelnemers 

• West-Vlaanderen verliep iets anders dan de andere provincies (grotere groep, meer 

interactieve vergadering). Regio kust- en hinterland ging niet door. 

  Communicatie  

  Wijzigingen E-magazine  IA Zie mail D. Gosseye Korte historiek: enkele jaren geleden heeft het BO lang gediscussieerd over de kosten/baten ivm 

gedrukt boekje met als beslissing over te stappen naar een digitale versie. 

 

Na grondige analyse van gebruikers/lezers van de digitale versie blijken dat dit vooral dames tussen 

de 25 – 34 jaar te zijn. Grootste bron instroom in het digitaal magazine blijkt social media. 

 

Dank voor de aangeleverde info, cijfers en analyse. We dienen inderdaad mee te evolueren met de 

nieuwe consument. Ook Tik-tok wordt vernoemd als mogelijk social media kanaal (werken met 

influencers). Is dit ook relevant voor de info die Gymfed bij de leden wenst te brengen? Het BO 
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vindt het hierbij vooral belangrijk te kijken naar de verhouding van wat gebruikt wordt en 

waarvoor. De vergadering wenst de nieuwe wending inzake communicatie alle succes toe. 

 

Interne communicatie: maandelijkse nieuwsbrief wordt gesmaakt door het BO, is kort en krachtig 

en ook de opname van tips voor trainers wordt geapprecieerd en ruimer verspreid onder de 

clubleden, zo vertelt men tijdens de vergadering. 

3. 19.40 Topsport  

  Dossier Acro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 

IA 

Status – beslissing 

prioriteit, toelichting 

methodiek 

Informatiedeling 

Dossier Acro 

Het dagelijks bestuur heeft de koppen bij elkaar gestoken om in dit dossier duidelijke 

lijnen/gedachtegangen van de verschillende bestuurders te kunnen vinden. De bestuurders, met 

heel verschillende achtergronden, wensen hier voldoende tijd te nemen om dit grondig en 

doordacht aan te pakken en een beleidsvisie op te bouwen.  

 

Beslissing: 

Het BO gaat verder zoals ze van plan waren. Er wordt verder gezocht naar een goede verhouding 

tussen: 

• voldoende tijd om dit grondig aan te pakken 

• snel genoeg handelen zodat het geen lange termijn dossier wordt (langer dan 1 jaar in dit 

geval) 

• beleidsvisie bepalen  

• operationele werking blijvend mogelijk maken 

Vraag details van uitgaven voor topsport: verhouding subsidies, Gymfed bijdrage, hoeveel per 

discipline in loonkosten, … Deze data zullen opgevraagd worden. 

 

Management kan momenteel verder werken binnen het bestaande beleidsplan voor ACRO en kan 

binnen het bestaande (maximum)budget dringende zaken verder aanpakken. 

  TTm   Tim geeft een stand van zaken over de actuele werking 
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4.  Overlegorganen  

  Intern  

  Regeling voor aanwezigheid 

leden BO op organisaties en 

events – v3 

PF Bespreking en 

Goedkeuring: gelieve 

vooraf door te nemen 

Bespreking van voorstel: zie dropbox. 

Gevraagd wordt dit opnieuw door te nemen zodat we volgende vergadering dit kunnen afkloppen. 

  Extern  

  Feedback Vertegenwoordiging 

leden BO op organisaties en 

events 

Allen Korte feedback omtrent 

aanwezigheid 

Zie varia 

  Geplande overlegmomenten (intern, extern, clubs,..)  

  Algemene Vergadering GymFed IA-PF • Concept: online/live? 

• Agenda + 

communicatie nr clubs 

• Bestuurdersverkiezing 

• Stemprocedure 

Concept algemene vergadering 

• Datum: 27/03/2022 

• Online of live? Niemand is voorstander om het hybride in te richten. Het moet een 

netwerkmoment blijven, dus liefst live.  

• Beslissing: de vergadering gaat LIVE door. 

 

Locatie: het wordt Mechelen of Edegem. Nu beslist werd dat de vergadering live doorgaat, wordt 

bekeken welke locatie definitief mogelijk is. 

 

Agenda 

• Zie voorstel in dropbox, wordt door Ilse A nog aangepast met de beslissingen die het BO tijdens 

deze vergadering neemt. 

 

Bestuurdersverkiezingen 

• De info m.b.t. de bestuursverkiezingen zal deze week nog uitgestuurd worden naar de clubs. 

• De stemming wordt digitaal georganiseerd. De Gymfed-medewerkers onderzoeken nu het 

systeem waarmee deze stemming kan georganiseerd worden. 
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  Werkgroep strategisch Team  IA/LV

/JV 

Toelichting  Traject met Strategies & Leaders: hieruit kwam duidelijke nood aan strategisch team binnen de 

organisatie. Zowel op KT al LT. 

Team is ondertussen samengesteld: 2 bestuurders, 2 personeelsleden en 2 managers. Al 2 

vergaderingen gehad. 

 

Het strategisch team: 

• werkt binnen het door het BO bepaalde kader. 

• doet voorstellen voor de strategie (inclusief Keuzes Niet strategie) en vraagt akkoord en 

mandaat voor uitwerking en opvolging voor zaken die buiten het huidige gevalideerde beleid 

liggen. (voor strategische lijnen die binnen bestaande kader liggen is geen bijkomende 

goedkeuring nodig) 

• Rapporteren over strategie en resultaten 

 

Via de bestuurders kan er op het BO teruggekoppeld worden over de gemaakte vooruitgang van 

het strategische team. 

5. 21.00 Werking federatie  

  Organisatie – Goed bestuur  

  Scoring SportVlaanderen IA Bespreking punten 

waarop we vandaag nog 

niet scoren: financieel 

auditcomité + evaluatie 

bestuurdersprofielen 

Evaluatie bestuurders profielen. 

• Profielen evalueren 

• Verkozen bestuurders die matchen met de profielen of niet? 

De profielen staan vermeld op de website van Gymfed en in de algemene richtlijnen. 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht moeten we deze profielen nu evalueren.  

 

Beslissing: De vergadering heeft de profielen doorgenomen en geëvalueerd en is hierbij nagegaan 

of deze gebaseerd zijn op de visie, missie en strategische doelen van de federatie. Het BO verklaart 

zich akkoord met de inhoud ervan, de profielen zullen dus niet gewijzigd worden en worden 

omwille van deze reden ook niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. 
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Oprichting onafhankelijk financieel en audit comité 

Zie volgend punt  

  Voorstel financieel comité PF Bespreking idee- Gelieve 

vooraf door te nemen 

Gevraagd wordt aan de bestuurders om het voorstel te lezen en feedback aan Peter K. door te 

sturen.  

Bestuursorgaan gaat principieel akkoord om een financieel comité samen te stellen. 

Inhoud zou kunnen zijn 

• Beheer financiële middelen 

• Auditcomité kan o.a. risico analyses suggereren. Ze bekijken je procedures en maken dan 

kort rapport voor het BO die dan op basis daarvan eventueel andere beslissingen kan 

nemen.  

  Gezond en ethisch sporten IA Actieplan is in opmaak: 

beslissing omtrent 

bespreking 

Resultaat van de thematische werkgroepen wordt op dit ogenblik verwerkt/aangevuld door de 

Gymfed-medewerkers. Op woensdag 16/02/2022 worden alle documenten aan de taskforce 

bezorgd zodat ze die kunnen doornemen en bespreken op de vergadering van 22/02. 

Meer dan 500 items dienen bekeken, gebundeld en besproken te worden. 

Sowieso zit er heel wat interessante input in die nieuwe inzichten oplevert, dat wordt 

geapprecieerd. 

  Financieel  

  Begroting 2022 IA Finaliseren voorstel voor 

AV (bespreking voorstel 

verhoging 

wedstrijdlicenties) 

Kostprijs wedstrijdlicenties werd nog verder uitgewerkt door de medewerkers. De impact van de 

verhoging van licenties op de Gymfed-inkomsten werd berekend. Resultaat wordt geprojecteerd. 

 

Beslissing: 

Het BO wil voor de wedstrijdlicenties een inhaalbeweging doen inzake verhouding kosten voor 

Gymfed / kosten doorgerekend aan de clubs/wedstrijdgymnasten. Het BO kiest ervoor om het 

nieuw bedrag vast te leggen op 50 euro. Dit houdt in dat voor de discipline Rope-skipping deze 

verhoging samen valt qua timing met de verhoging van hun lidgeld bij Gymfed.   
 

Verantwoording: 

• Laatste jaren grote investeringen gedaan in dienstverlening Gymfed op vlak van wedstrijden 

(zoals score express, pimpen organisaties, automatisatie, …)    
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• 35 naar 50  euro want sinds invoering (9 jaar geleden) niet verhoogd.  

  HR  

     / 

  Infrastructuur (IT, sportzalenzalen, gymtoestellen,…)   

  Problematiek GA2020 IA Korte toelichting / 

6. 21.40 Varia    

  Aanwezigheid leden BO op 

organisaties, events etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Agenda maart 2022 Kort verslag van de events die tot nu toe werden bezocht: 

• Kijken alleen al naar het geheel en hoe de trainers werken is verrijkend. 

• Geregeld wordt het bezoek als lid BO gecombineerd met de taak als trainer/jurylid/…  

Dit is handig omdat we op die manier meer evenementen kunnen bezoeken dan mochten we 

dit niet doen, en tegelijk is het een uitdaging omdat dit voor extra drukke dagagenda zorgt en 

de organisatoren dan niet vrij zijn als BO vrij is 

• Badge en kaart is ontvangen en BO dankt hiervoor de medewerkers. 

• Fijn ook om het bezoek te combineren met het uitdrukken van dankbaarheid van het BO aan 

de organisatoren om dit event op zich te nemen. Ook om via de dag verantwoordelijke of 

anderen de vele vrijwilligers die hieraan meewerken te danken. 

• Organisaties doen het prima, ook wie dit voor de eerste keer doet, geeft soms aan zich ook in 

de toekomst kandidaat te stellen. 

 

Kan iedereen ook de Excel invullen, zo weet je wie wanneer gaat en doen we niet onnodig 

inspanningen.  

  Kennismaking met 

regiocoördinatoren 

 

  Vraag om het team regiocoördinatoren te leren kennen. Interessant en tegelijk beter in 

netwerkevent dan hen uit te nodigen op een BO. De BO-agenda is sowieso al druk en een 

netwerkevent is beter geschikt als informele kennismaking. Misschien tijdens Groot BK een 

moment om met hen kennis te maken? 
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  Clubbezoek door BO   In juni wenst het BO een club te bezoeken. We kiezen voor het bezoeken van Puurs. Jimmy Van 

Moer neemt dit verder op. 

• nieuwe accommodatie 

• verregaande samenwerking tussen verenigingen 

• … 

  Volgende vergadering BO  

     / 

7. 23.00 Einde vergadering    

 


