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Aanwezig

Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Paul Standaert, Peter Frederickx, Kurt Moens, Danny De Cauwer,
Rosy Taeymans, Tom Van Hauwaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer
Lynn Van den Berghe, Gilbert Vercammen

Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

Onderwerp
1.

RVB 28.05.2020 goedkeuring
verslag

2.

TO DO’s - stand van zaken

Status
informatief/beslissing

Timing

Deadline

Verantwoor
delijke

Beslissing: verslag goedgekeurd

Bevoegdheidsdelegatie

Documenten goed bestuur

Beslissing:
bevoegdheidsdelegatie wordt
goedgekeurd

RVB

Ontwikkeling Gymfed
administratietool

Toelichting

Selectie- en
begeleidings
commissie

Loonbeleid

Toelichting
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Opvolging / bijkomende info

TB

Werkgroep/
management

-

Bevoegdheidsdelegatie management. Document
wordt overlopen en aangepast. (Pt. 6 advies RVB) Zal
gepubliceerd worden in de bijlagen van de
Algemene richtlijnen
Voorstel wijzigingen goed bestuur : grondige
bespreking zal gevoerd worden op RVB in september
Stand van Zaken
Fase 1 (IDP) afgewerkt
Fase 2 (federatie instellingen): analyse uitgevoerd; gestart
met de ontwikkeling
Fase 4: deel clubs
1ste werkgroep vergadering met de clubs
(inputvergadering) heeft plaatsgehad.
Volgende week is er een 2de vergadering gepland
Testteam club is samengesteld
1.

Functioneringsprofielen moeten opgesteld worden
die geënt zijn op CAO 329.01
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Onderwerp

Status
informatief/beslissing

Timing

Deadline

Verantwoor
delijke

Corona – incentive naar clubs

Beslissing: akkoord met de
voorgestelde communicatie

Ilse

3.

Personeel

Toelichting

Lode

4.

Beleidsplan 2021-2024

Toelichting

Ilse

5.

Voorbereiding AV

Beslissing: akkoord met
statutenwijziging

Sonja
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Opvolging / bijkomende info

Communicatie naar de clubs wordt voorgesteld.
Noodfonds van 87 miljoen wordt via de gemeentes verdeeld
Nog 10 miljoen beschikbaar voor sportfederaties en
organisatoren evenementen. We weten op vandaag nog niet
wat de verdeelsleutel is die hiervoor zal toegepast worden.
-

Beëindiging overeenkomst trainster TTM . Er wordt
een vacature opengesteld voor trainer in
topsportcentrum Gent.
Bespreking operationele doelstellingen en acties
De presentatie is aangevuld met de operationele
doelstellingen en acties om aan te geven hoe de strategische
doelstellingen zullen ingevuld worden.
Voorstel om een korte blik op het beleidsplan 2021-2024 te
geven op de AV van september
1. Praktische regelingen AV
Afhankelijk van de corona maatregelen wordt
bekeken of we de AV live of online laten doorgaan
en wat de mogelijkheden zijn voor digitaal stemmen.
2. Agenda AV: actieplan 2020 wordt vervangen door
blik op het beleidsplan 2021-2024
3. Procedure verkiezing bestuurders
Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
Na resultaat van deze verkiezing gebeurt de
stemming voor de andere bestuursleden
4. Statutenwijziging wordt besproken
De aanpassing naar de nieuwe verenigingswet is
door juristen van Dynamo project uitgevoerd
Inhoudelijke aanpassingen
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Opvolging / bijkomende info
•

AV Gymsport en Gymevents

Toelichting

Sonja

7.

RVB/AV KBT

Toelichting

Sonja

8.

Organisaties

Toelichting

Ilse

© 2017 www.gymfed.be

Toelatingsvoorwaarden: voorwaarden voor
clubs die enkel een competitief aanbod hebben
• Aansluiting van zelfstandige, autonome
entiteiten (behalve clubs) wordt uitgesloten
• Bepaling over het aanvaarden van gedragscode
en tuchtrecht voor alle clubs
Wordt ook toegevoegd bij de communities
Akkoord met de inhoud van de statutenwijzing.
5. Begroting 2020: de begroting wordt nog aangepast
aan de actuele situatie (inclusief Corona impact en
afrekening subsidies Sport Vlaanderen 2019)
Wordt opnieuw voorgelegd aan de RVB in augustus
Toelichting Resultaat Gymevents en Gymsport.
Gymevents: positief resultaat van € 5 794
Gymsport: positief resultaat van € 2 270
Ook de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de
3 vzw’s wordt toegelicht. Dit wordt ook op de AV
gepresenteerd
-

Online RVB + AV op 29/6 voor goedkeuring
jaarrekening en bgroting
Voor de verkiezing van de bestuurders zal een 2de AV
gehouden worden in september, na de AV’s van
Gymfed en FfG.
Events najaar
Er is een protocol voor evenementen en
wedstrijden.
Move zal doorgaan in Gent in het nieuwe skate- en
freeruning park (als de Corona maatregelen het
toelaten)
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-

10.

Organisatiestructuur

11.

Nieuwe club

12.

Varia

Beslissing: akkoord met de
nieuwe structuur en extra
aanwerving voor het team
organisaties
Beslissing: akkoord met de
aansluiting

Ilse

Sonja

Kaderdag, Kaderweekend
Organisatieteam is scenario’s aan het uitwerken om
deze opleidingsdagen in beperkte vorm te laten
doorgaan.
Gymgala:
Is begroot op 3 shows. Door Corona is er op
verschillende vlakken een impact:
• Aantal toeschouwers zal beperkt zijn
• EK TTJ en TTM valt in dezelfde periode en
vormt dus ook op sportief vlak een
probleem.
Beslissing of we het Gymgala laten doorgaan wordt
binnenkort genomen
Ilse licht de nieuwe organisatiestructuur toe die vanaf
september in werking zal zijn

Vraag tot aansluiting TnT (Trampoline and Tricks)
Nieuw opgerichte club die actief is in Deinze
Focus ligt op technieken voor het aanleren van trampoline
wall, butterfly trampoline en sway pole, alle disciplines die je
momenteel in geen enkele andere club in België kan leren.
-

Er is een persbabbel met Nina nu vrijdag.
De RVB bedankt Lode voor al het werk dat hij
gedaan heeft voor Gymfed.
Lode bedankt de RVB voor de kansen die hij
gekregen heeft binnen Gymfed en de kans die hij nu
krijgt om het team te begeleiden naar de Spelen

Verslag Sonja Deneyer
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