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Rapportering “Goed Bestuur” 2020 

 
 

1.Transparantie 

Indicatornr Indicator Score Bemerkingen 

1.1.a 

Publicatie van meest recente 

versies van statuten, intern 

reglement, organigram, 

sportregels 

Ja  

1.1.b Publicatie van de sportregels neen 

Keuze van de federatie om de 

sportregels niet extern te 

publiceren 

1.2. Publicatie beleidsplan - website ja  

1.3. Publicatie jaarverslag - website Ja  

1.4.  

Publicatie van publieke versie 

vd notulen vh bestuursorgaan -

website 

Ja  

1.5. 
Publicatie vd notule vd AV - 

website 
Ja  

1.6. 

Publicatie vd samenstelling van  

het bestuursorgaan en alle 

relevante info - website 

Ja  

1.7. 

Rapportering inzake 

renumeratie van de leden van 

het bestuursorgaan 

Ja In het jaarverslag 

1.8. 

Rapportering inzake mogelijke 

belangenconflicten van de 

leden van het bestuursorgaan 

Ja In het jaarverslag 

1.9 

Rapportering inzake de omgang 

met de code “goed bestuur” De 

organisatie licht de gevallen toe 

waar en waarom er wordt 

gekozen om af te wijken van de 

code.  

Ja In het jaarverslag  

SCORE TRANSPARANTIE   94, 44% 

2.DEMOCRATIE 

2.1 
Profielen van de leden van het 

bestuursorgaan 
Ja  

In de statuten en algemene 

richtlijnen 

2.1.b 

Document dat bepaalt dat de 

raad van bestuur de reële en de 

gewenste profielen periodiek 

en bij het ontstaan van elke 

vacature evalueert.  

Neen 
Te bekijken in 2022 voor de 

verkiezingen 
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2.2.  

Het bestuursorgaan legt de 

procedures vast voor het 

verloop vd vergaderingen 

ja 

Aankondiging agenda 7 dagen 

voor de vergaderingsdag + 

bijhorende documente in 

dropbox 

Vervat in het dagorde-

document ( nummering, per 

item indicatie of het 

informatief is of om een 

beslissing gaat, to do’s 

aangegeven met deadlines. 

2.3.  
Quorum voor bestuursorgaan 

en voor de AV 
neen 

Voor het bestuursorgaan wel, 

voor de AV niet. Gymfed 

opteert  voor een niet 

verplichte aanwezigheid op de 

AV, maar onderzoekt in 2021 of 

er een bepaald quorum kan 

opgenomen worden in de 

statuten 

2.4 

Beperking van de mandaten 

voor het bestuursorgaan tot 12 

aangesloten jaren ( statutair 

vastgelegd) 

ja In de statuten 

2.5. 
Gefaseerd rooster van aftreden 

voor leden bestuursorgaan 
ja In de statuten 

2.6. 
Bestuursorgaan vergadert 

minstens 5* per jaar 
ja 7 x in 2020 + 2 beleidsdagen 

2.7.  

Een gestandariseerde 

introductie procedure voor 

nieuwe leden van het 

bestuursorgaan 

ja 
Introductiegesprek heeft 

plaatsgevonden op 16/09/2020 

2.8. 
De AV vertegenwoordigt alle 

leden van de organisatie 
ja  

2.9. 

Geen zelfstandige of autonome 

entiteit die een eigen beleid 

kan bepalen, afwijkend van het 

beleid bepaald door het 

bestuursorgaan 

ja 

Vastgelegd in de 

statutenwijziging op de 

bijzondere AV in 2020 

SCORE DEMOCRATIE   86,11% 

3.INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE 

3.1. 

Afbakening van taken en 

bevoegdheden vd organen 

vastgelegd in de statuten en 

het algemeen reglement 

ja  

3.2. 

De functies van voorzitter van 

het bestuursorgaan en directie 

worden niet gecumuleerd 

ja  

3.3. 

De organisatie legt in de 

statuten de 

onverenigbaarheden met 

lidmaatschap bestuursorgaan 

vast 

ja  
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3.4. 

Vastgelegde gedelegeerde 

taken van de directie en 

onderscheid taken tussen de 

verschillende directieleden zijn 

vastgelegd in het algemeen 

reglement 

ja In de algemene richtlijnen 

3.5. 

Jaarlijks functioneringsgesprek 

met de directie door het 

bestuursorgaan 

neen 

In 2020 wissel van het 

management in augustus. 

Evaluatie in 2021 

3.6. 

De AV geeft haar goedkeuring 

aan hetvoorgesteld 

meerjarenbeleid en de lange 

ermijnplanning 

ja  

3.7. 

De organisatie heeft een 

onafhankelijke auditcomité, dat 

toezicht houdt op het 

financieel beleid 

neen 

Sport Vlaanderen beoordeelt 

dit punt negatief, ondanks het 

gegeven dat er beroep gedaan 

wordt op een externe 

berdrijfsrevisor bij de controle 

van de eindbalans  en de 

jaarrekening en anderzijds is er 

een systeem opgezet is van 

interne financiële controle, 

gebaseerd op twee financiële 

forecasts 

3.8. 

Het bestuursorgaan evalueert 

jaarlijks haar eigen 

samenstelling en werking 

neen Staat op de planning in 2021 

3.9. 

Er is een gedragscode voor 

bestuurders, directie en 

personeel 

ja  

3.10. 

Er zijn procedures opgesteld 

inzake mogelijke 

belangenconflicten 

ja  

3.11. 
Er is een jaarlijks werkplan en 

bijpassend vergaderschema 
ja  

SCORE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE   78,79% 

TOTAAL SCORE GOED BESTUUR 85,92% 

 

= Aanpassingen tov vorig jaar  


