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Aanwezig Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Ilse Van Hoorelbeke, 
Kurt Moens, Tom Van Hauwaert, Tom Vlaeminck, Jimmy Van Moer, Tim Moriau, Ilse Arys, Sonja Deneyer, 
Delphine de Jaeger (pt2) 

Verontschuldigd / 
Afwezig zonder verontschuldiging / 
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Opvolging / bijkomende info 
1. Goedkeuring vorig verslag  

 Verslag GymFed BO 2021-02-16 SD beslissing Verslag wordt goedgekeurd 

2. Voorbereiding Algemene Vergadering  

 Jaarrekening 2020 
Begroting 2021 

SD beslissing § Het resultaat 2020 wordt toegelicht door Delphine 
DJ. Het jaar 2020 sluit af met een positief resultaat 
van 32 678 euro.  Het resultaat wordt overgedragen. 
Het verslag van de revisor wordt verwacht tegen 19 
maart.  
Beslissing: de jaarrekening wordt goedgekeurd door 
het Bestuursorgaan om voorgesteld te worden aan 
de AV op 25 maart.  

 
§ De begroting 2021 wordt toegelicht door Delphine 

DJ. De geactualiseerde begroting wordt vergeleken 
met de eerste versie van de begroting die 
goedgekeurd werd op het  bestuursorgaan in 
december. De begroting heeft een negatief saldo 
van - 141 406 euro dat voornamelijk het gevolg is 
van COVID 19. 
Beslissing: de begroting wordt goedgekeurd door 
het BO om voor te stellen aan de AV op 25 maart. 
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§ Jaarverslag 2020: Het definitieve verslag werd in de 

dropbox geplaatst. We hebben van Sport 
Vlaanderen de score voor Goed bestuur ontvangen: 
totaal score = 85,92%.  we scoren hiermee beter 
dan in 2019 (78%). Er staan nog een aantal items op 
de planning om aan te werken in 2021. 
Beslissing: het jaarverslag wordt goedgekeurd door 
het BO en wordt voorgelegd op de AV van 25 maart. 

3. Werking federatie  

 Organisatie – Goed bestuur  

 Vertegenwoordiging externe organen 
Afvaardiging AV VST 

IA Informatie/beslissing  Ilse geeft een overzicht van de vertegenwoordiging 
Gymfed in externe organen. Het overzicht dat al 
opgenomen is in het verslag van het BO van september 
2020 is als volgt aangevuld: 
§ Vzw  Topsporthal Vlaanderen: Tim is opgenomen in 

de AV. Gilbert maakt ook nog altijd deel uit van deze 
AV. 

§ BOIC: mandaten BO lopen af dit jaar. Kandidaturen 
BO moet vanuit KBT ingediend worden in april. 
Participatie in het bestuur van BOIC geeft de 
mogelijkheid om te wegen op het topsportbeleid.  
Beslissing: Het BO staat achter de 
kandidatuurstelling van Tim als bestuurder BOIC.  

§ Kandidatuur van Rosy bij FIG als voorzitter Acro 
moet ook opnieuw ingediend worden tegen juni.  
Beslissing: het BO steunt de kandidatuur van Rosy. 

§ Afvaardiging AV VST op22/3:  Paul Standaert zal 
Gymfed vertegenwoordigen 
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 Ethisch  

 Stand van zaken IA informatie § Er is volgende week een overleg gepland met 
topsportschool en internaat om na te gaan welke rol 
zij kunnen opnemen om de gymnasten zo goed 
mogelijk te begeleiden. 

§ Intern wordt er werk gemaakt van de hervorming 
van het ethisch adviesorgaan. De klachtenprocedure 
wordt herwerkt, zodat het duidelijk is waar iemand 
met een klacht terecht kan en welke procedure er 
gevolgd wordt voor de behandeling van de klacht. 

4. Topsport    

 Bekrachtigen topsportcommissie 
Bekrachtigen atletencommissie 
Opstart oudercommissie 

TM Beslissing/informatie § Atletencommissie: kandidaturen worden overlopen. 
Na voorstelling van de kandidaten wordt de 
samenstelling bekrachtigd: 
TTM       Senna Deriks 
               Cindy Vandenhole 
TTJ         Luka Van den Keybus 
ACRO    Lore Vanden Berghe 
               Yana Vastavel 
TUM      Tachina Peeters 
TRA        Simon Debacker 
RG          Julie Zels 
RS           Velika De Jaeger 

 
§ Oudercommissie zelfde principe als de 

atletencommissie. Bedoeling is dat ouders ook een 
stem hebben en er een communicatiekanaal is naar 
de topsportmanager met de mogelijkheid om zaken 
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aan te kaarten. Focus ligt op de disciplines in de 
topsportstructuur.  
Procedure: kandidaturen worden gevraagd tegen 
eind maart  
Beslissing: akkoord met de oprichting van deze 
commissie 

 
§ Topsportcommissie voorstel om naar 2 commissies 

te gaan: 
1. Topsportcommissie: voornamelijk strategisch 

en geen operationele zaken naar selecties. 
Voorstel om 1 bestuurder op te nemen (geen 
verplichting vanuit Sport Vlaanderen). We 
streven naar een heterogene samenstelling. 
Zowel een economisch profiel en 
sporttechnisch sterk profiel zijn hier een 
meerwaarde. 

Beslissing: Peter Kopydlowski & Lynn Vandenberghe 
worden afgevaardigd naar de topsportcommissie 

 
2. Selectiecommissie per discipline: voor TTM en 

TTJ wordt er ook iemand van FfG in betrokken. 
Voor de andere disciplines is dit niet van 
toepassing omdat er geen gymnasten  zijn van 
FfG. 
Belangrijk is dat een selectiecommissie neutraal 
is. 

Beslissing: Tom Van Hauwaert en Tom Vlaeminck 
worden afgevaardigd naar deze commissie.  
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5. Clubondersteuning    

 Resultaten bevraging clubs IA Informatie We hebben via een vragenlijst een onderzoek gedaan 
naar de impact van Corona bij de clubs. De resultaten 
van de bevraging staan in de dropbox. 
Verdere stappen:  
- er wordt gekeken in de verschillende teams welke 

acties er kunnen genomen worden om de clubs te 
ondersteunen. 

- De resultaten en een plan van aanpak worden 
voorgesteld op de AV.  

6. HR    

 Stand van zaken vacatures  TM/SD Informatie - Kiné: laatste 5 kandidaten zullen een gesprek 
hebben met de dokter en de coaches om nog finaal 
3 kandidaten over te houden voor gesprek met Tim. 

- Junior accountant: we zetten de zoektocht verder 
via betalende kanalen. 

 Varia  

 GA2020 update  SD Wordt toegelicht door Sonja 
Voortgang van de ontwikkeling loopt niet goed. 
Zowel naar deadlines voor oplevering als naar budget. 
§ Werd de laatste weken van heel kortbij opgevolgd 

met een dagelijkse update van de voortgang. 
§ Vorige week vrijdag was er een deadline in de 

ontwikkeling van de clubmodule die niet gehaald is. 
Er staan ook nog heel wat tickets open voor items 
waar nog bugs in zitten en nog aanpassingen 
moeten gebeuren.  
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§ Ondertussen wordt intern een plan B opgemaakt 

voor de timing van de lancering van de verschillende 
modules 

     

 Volgende vergadering BO   Volgende vergadering BO: dinsdag 20 april 
AV gaat online door op 25 maart 

 
 
Verslag: Sonja Deneyer 


