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Bevoegdheidsdelegatie management 
 

 
 
DOCUMENT BEVOEGDHEIDSDELEGATIE MANAGEMENT GYMFED 

 
• Het management van Gymfed geniet traditioneel, maar ook op basis van artikel 15 van de 

statuten van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, een vrij grote operationele vrijheid, 
wat logischerwijze tot gevolg heeft dat inzake financiële autonomie het management ook 
een zekere discretionaire bevoegdheid heeft, voor zover het acties betreft die kaderen 
binnen de uitvoering van het door de raad van bestuur goedgekeurde beleidsplan (4 jaar) en 
goedgekeurde actieplan (jaarlijks) waarbinnen de budgetten voor de deeldomeinen ook 
jaarlijks zijn vastgelegd. Die zijn dan weer gekoppeld aan vastgelegde, concrete acties en 
actiedoelstellingen. 

 
• Inzake de bevoegdheid van het management om financiële verantwoordelijkheid op te 

nemen en de organisatie contractueel te verbinden zijn er een aantal 
veiligheids/beschermingsmechanismen structureel verankerd in de interne werking: 

 
o Bij elke financiële transactie waarbij Gymfed als organisatie verbonden wordt door 

een domeinverantwoordelijke is er een tegenhandtekening van een 
vertegenwoordiger van het management vereist. Dit proces is verankerd in het 
digitaal systeem van Gymfed.  

o De effectieve transfer van het bedrag gelinkt aan dergelijke transactie of van een 
transactie onmiddellijk uitgaand van het management kan enkel effectief 
plaatsvinden mits handtekening door 2 leden van het management. Deze procedure 
is vastgelegd in de overeenkomst met de bank. 

 
• De globale budgettaire en specifieke budgettaire orthodoxie per domein, wordt om de 4 

maanden grondig geëvalueerd en gecontroleerd door middel van een trapsgewijs 
overlegmechanisme. De budgettaire forecasts worden om de 4 maanden volgens een 
welbepaalde systematiek voorbereid en behandeld: 

 
o Fase I. Niveau Administratief manager – Financieel beheerder (lid van de raad van 

bestuur) Overleg en bespreken van de situatie van het budget en de weergave ervan. 
De algemeen manager kan bij dit overleg aanwezig zijn. De discussie verloopt 
voornamelijk op het financieel -technisch vlak (boekhouding, voorlopige balans 
enz.…) 

o Fase II. Niveau Dagelijks Bestuur. Diepgaand inhoudelijk overleg, gelinkt aan de 
financiële situatie van de organisatie, zoals die blijkt uit de forecast. Het betreft de 
evolutie van het budget, gekoppeld aan al dan niet realisaties van geplande acties of 
investeringen op basis van het goedgekeurde actieplan. Mogelijke noodzakelijke 
bijsturingen worden hier voorbereid. 
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o Fase III. Niveau Raad van bestuur. Duidelijke voorstelling van de momentane 
financiële situatie van de organisatie, in al haar aspecten, zodat elk lid van de raad 
van bestuur een duidelijk inzicht verwerft omtrent de financiële situatie. Voorstellen 
inzake mogelijke noodzakelijke of gewenste bijsturingen, die werden voorbereid in 
het dagelijks bestuur, worden besproken. 

 
• De budgettaire evolutie van projecten met een belangrijke financiële impact, intern 

aangestuurd door het management, wordt opgevolgd door een ad hoc samengestelde 
“begeleidingscommissie”, die bestaat uit 2 tot 3 leden van de raad van bestuur, 2 tot 3 leden 
van het management of/en personeel, mogelijk aangevuld met een extern expert. (Vb. Deze 
begeleidingsmethodiek wordt onder meer toegepast bij de vernieuwing van de IT-
ondersteuning.  

 
• Belangrijke aankopen (> 15.000€) zijn meestal voorzien in het jaaractieplan. Indien een 

aankoop, actie of interventie ad hoc noodzakelijk of nuttig wordt geacht door het 
management, wordt die mogelijke financiële interventie besproken in het dagelijks bestuur 
(indien nodig schriftelijke procedure) en in voorkomend geval bevestigd (soms post factum) 
in de raad van bestuur. 
 

• Engagementen, contracten en aankopen in functie van de organisatie van grote 
evenementen worden door het management gedaan, mits het daaraan gekoppelde 
businessplan vooraf formeel is goedgekeurd door de raad van bestuur en mits de aangegane 
financiële verplichtingen kaderen binnen dat vooropgestelde plan. 
 

• Loonkostenevolutie wordt, indien nodig bij eventuele wijziging, op voorstel van het 
management besproken in het Dagelijks Bestuur en gefinaliseerd in de Raad van bestuur. De 
maandelijkse uitbetalingen van de lonen en alles wat daarbij is betrokken, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het management. In de praktijk wordt hiervoor een beroep gedaan 
op een sociaal secretariaat. 
 

• Het beheer van de financiële reserves is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur die 
hiervoor wordt begeleid door een “vermogenscommissie” die is samengesteld uit 2 tot 3 
leden van de raad van bestuur, 1 of 2 leden van het management, mogelijk aangevuld met 
een extern expert. 

 


