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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Rosy Taeymans, Paul 

Standaert, Tom Van Hauwaert, Peter Frederickx, Lynn Van den Berghe 

Verontschuldigd Kurt Moens, Ilse Arys, Sonja Deneyer 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. 

 

RVB 27.05.2019: goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: Verslag goedgekeurd     

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

  

 Loonbeleid   TB Werkgroep/ 

management 

 Er wordt meegedeeld dat een ontwerpdocument wordt 

opgemaakt en ter advies zal worden doorgestuurd naar P 

Michielsen, advocaat → juridische feedback : 2° heft van 

september 

 Ontwikkeling Gymfed 

administratietool 

Toelichting  TB Selectie- en 

begeleidings 

commissie  

Er wordt feedback gegeven omtrent de vergadering 

begeleidingscommissie 6/6. Er zijn 2 belangrijke kandidaten. 

De conclusie dat er zal gewerkt worden met een afzonderlijke 

databank en datawarehouse wordt bevestigd. Tevens wordt 

er beslist dat er bij Twizzit in eerste instantie nog bijkomende 

info za worden opgevraagd. TVHauwaert heeft gevraagd om 

bij dit overleg aanwezig te kunnen zijn 

 Brief VTS Willebroek verhoging 

lidgeld 

   Lode Antwoord verstuurd naar bestuur VTS 

3. Topsport Toelichting   Lode/Valerie Er wordt kort een overzicht gegeven van de stand van zaken 

inzake de voorbereiding op het WK TT voor beide teams. 

Alles verloopt momenteel zoals gepland. De aanwezigheid 

van de bestuurders op het WK wordt voorgelegd.  
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  TTM: aanwerving trainer TTM Beslissing : akkoord met de 

aanwerving  

  Lode LVD is aangeworven als trainster TTM  

▪ Wordt deeltijds in dienst genomen voor een 

gecombineerde opdracht Gent – Lauwe 

▪ Inhoudelijke opdracht: 

o Gymnastisch deel van balk en vloer 

o Ballet ( jongeren) 

o Balk 

       

4.  Tuchtreglement en 

tuchtprocedure 

 

Beslissing: tuchtreglement en 

tuchtprocedure worden 

goedgekeurd en zullen in de 

Algemene richtlijnen opgenomen 

worden 

  Lode Bemerking : In de Algemene richtlijnen werd een 

onderverdeling gemaakt: 

▪ Tuchtrecht ( excl grensoverschrijdend gedrag) 

▪ Administratief reglement 

▪ Klachten – klachtencommissie 

- Tuchtrecht en tuchtprocedure + timing invoering  

- Administratief reglement (bevoegdheid RvB) en 

klachtencommissie blijven ongewijzigd. Enkel zijn een 

aantal sancties in het administratief reglement 

aangepast volgens het proportionaliteitsprincipe (een 

aantal sancties waren te zwaar 

5. Documenten goed bestuur 

 

Beslissing: documenten worden 

goedgekeurd 

  Lode  Volgende documenten worden voorgelegd ter goedkeuring 
- Profielen voorzitter, ondervoorzitter, financieel 

beheerder en bestuurders 
- Bevoegdheidsdelegatie management 
- Procedure belangenconflicten 
- Onkostennota bestuurders 
- Benoemingsbrief bestuurders 
- Evaluatiedocument Raad van Bestuur 

7. Varia      

 


