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1.

Voorstelling – kennismaking Tim Moriau

2.

Goedkeuring vorig verslag
Verslag 20-10-2020 – zie Dropbox
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Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Kurt Moens, Tom
Van Hauwaert, Tom Vlaemynck, Jimmy Van Moer, Ilse Arys, Tim Moriau, Sonja Deneyer
Ilse Van Hoorelbeke

Ver.

TO DO - Status
informatief/beslissing

Beslissing
Opvolging / bijkomende info
Tim Moriau stel zich voor en licht zijn ervaring in de
topsport en op management vlak toe.
▪ Tim is op dit ogenblik bezig met een
informatieronde bij de coachen, regiotrainers
en interne medewerkers. Contacten met
school en internaat staat ook nog op de to do
lijst.
▪ Samen met Ilse heeft Tim ook een
introductiegesprek gehad met Tommy
Verlinden, onze dossierbeheerder bij Sport
Vlaanderen. Hij is ook voorgesteld aan de Task
Force, die zijn aanstelling goedgekeurd heeft.
▪ De bestuurders wensen Tim veel succes toe.

SD

Verslag wordt goedgekeurd

Power BI rapporten voor clubs
▪ Vraag van Sonja om het item Power BI voor de
clubs nog eens te bespreken. Na intern overleg
en het afwegen van verschillende argumenten
is binnen het management het voorstel om de
basis rapporten voor het seizoen 2020-2021
gratis aan te bieden om de clubs te laten
proeven en hen gedurende een seizoen te
stimuleren deze tools te gebruiken.
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▪

Beslissing: akkoord om de rapporten in het
seizoen 2020-2021 gratis aan te bieden.
In de communicatie moet wel duidelijk
meegeven worden dat dit een testfase is.

▪

Voorstel om een aparte meeting te organiseren
waarin we alle tools die Gymfed aanbiedt
onder de loep nemen en beleidsmatige keuzes
maken over het vermarkten van ons aanbod.

TO DO: organiseren meeting tools Gymfed
3.

Financieel
Begroting 2021
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SD

Beslissing: voorlopige begroting wordt
goedgekeurd

▪

De begroting is opgesteld met de input van alle
teamleaders op basis van de actieplannen
2021.
▪ 2de ronde doorgevoerd met de teamleaders om
besparingen door te voeren.
▪ Vooral in het domein organisaties heeft COVID
een zware impact. Er zijn verschillende
scenario’s uitgewerkt door het
organisatieteam. In het voorstel van begroting
is een scenario opgenomen waarbij een deel
van de wedstrijden live zal doorgaan en een
deel online.
▪ De subsidies voor de beleidsfocussen zijn
opgenomen op basis van de ingediende
dossiers
De begroting wordt toegelicht door Delphine De Jaeger.
▪ De begroting sluit af met een negatief saldo
van -129 419 euro. Hierin heeft COVID een
negatieve financiële impact van -205 103 euro.
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▪

De investeringsbegroting voor 2021 wordt ook
overlopen en omvat voornamelijk de
ontwikkeling GA2020 & investeringen in
communicatie.
Op het BO van maart zal de definitieve begroting voor
de AV voorgesteld worden.
HR
Vervanging Sonja
4.

Varia
Docu VRT

Ilse licht het voorstel toe dat dat al met DB besproken
werd.
Persconferentie selectietraject OS : aanwezigheid
bestuurders is zeker welkom.
• Een ploeg van VRT volgt onze damesploeg
sinds 2019. Bedoeling was om de Docu voor de
Spelen uit te zenden. Omwille van Corona is dit
on hold gezet. Intussen is er wel verder gefilmd
en zal de docu op 3 januari uitgezonden
worden.

Volgende vergadering BO 19-jan-2021
Beleidsdoelstellingen Clubondersteuning
Feedback Online Meetings Corona
Verslag: Sonja Deneyer
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