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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Danny De Cauwer, Lynn Van 

Den Berghe, Kurt Moens, Paul Standaert, Rosy Taeymans, Tom Van Hauwaert, Ilse Arys, Lode Grossen, Sonja 

Deneyer 

Verontschuldigd  

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. 

 

RVB 17.01.2019: goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: verslag goedgekeurd 

 

    

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

 .  

 Afvaardiging jury TTM  Voorstel vanuit 

KBT 

TB Lode/Valerie ▪ Er is een document opgemaakt dat voorgelegd zal 

worden op KBT. Doel is een jurylid op de OS te 

hebben. Procedure FIG moet nog bekend gemaakt 

worden. Er wordt gewacht op deze procedure 

 Loonbeleid toelichting  TB Werkgroep/ 

management 

De socio-culturele sector wil aan een ‘loonhuis’ bouwen op 

basis van 3 profielen. De profielen zijn bezorgd aan Sociare.  

 

 Ontwikkeling Gymfed 

administratietool 

  TB Selectie- en 

begeleidings 

commissie  

Project is even on hold gezet door de afwezigheid van TVH 

 

4. Voorbereiding Algemene 

vergadering 

Beslissing: jaarrekening 2018 en 

begroting 2019 worden 

goedgekeurd door de RVB en 

voorgelegd aan de AV 

   ▪ Agenda 

▪ Jaarrekening 2018 

2018 sluit af met een positief resultaat van 244 132 

euro.  Het operationele resultaat is break-even. De 

grootste factor voor dit uitzonderlijke positieve 

resultaat is de afrekening van de subsidies 2017. 

Deze afrekening was moeilijk in te schatten omdat 
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het de eerste maal in functie van het nieuwe decreet 

was.  

Resultaatverwerking: het volledige resultaat wordt 

overgedragen 

▪ Begroting 2019 

De begroting 2019 geeft een positief resultaat weer 

van  46 093 euro. Grootste kost is de loonkost, die in 

2019 ook toeneemt door de aanpassing van de 

anciënniteit. Dit wordt niet langer gecompenseerd 

door de subsidie. Om break-even te kunnen draaien 

is het noodzakelijk de lidgelden te verhogen. Dit 

wordt gedifferentieerd toegepast op basis van het 

aanbod van de federatie voor de verschillende 

disciplines. Voor Rope-skipping worden de 

bepalingen van de fusie overeenkomst 

gerespecteerd. 

▪ Huldigingen: Wim Van Echelpoel wordt gehuldigd als 

erebestuurder 

▪ Aanpassingen jaarverslag 2018 (goed bestuur) 

Onkosten bestuurders worden vanaf nu  in het 

jaarverslag opgenomen(opgesplitst per soort kost) 

▪ AV Gymsport en Gymevents zullen plaatsvinden op 

de RVB van mei  

 

5. Organisaties/evenementen 

Kandidatuur WK 2023 

 

Toelichting    Stand van zaken 
▪ Wij hebben een aanklacht ingediend bij het TAS en 

de Ethics foundation (onafhankelijk orgaan) ivm de 
laattijdigheid van het BID van Japan.  Voor de 
juridische begeleiding werd het kantoor van Stibbe 
aangesteld. 

▪ De conclusies worden nu opgemaakt. 
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▪ De FIG Councel beslist over de toekenning van het 
event begin mei.  

 organisaties 2019-2020     De documenten met toekenning van de wedstrijden en de 
wedstrijden die nog open staan zijn in de dropbox geplaatst 

6. Topsport 

 

Toelichting    ▪ 2de gesprek met FfF met Lode en Valerie voor de 

samenwerking in de volgende Olympiade. Wordt op 

de volgende RVB besproken 

7. Varia 

 

    World Cup Acro in Puurs enorm succes naar deelnemende 

landen 

 


