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0 

Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Tom Van Hauwaert, Paul 

Standaert, Lynn Van den Berghe, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Peter Frederickx, Kurt Moens, Rosy Taeymans 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. 

 

RVB 06.12.2018: goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: verslag wordt 

goedgekeurd 

 

    

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

 .  

 Afvaardiging jury TTM  Voorstel vanuit 

KBT 

TB Lode/Valerie ▪ Er is een document opgemaakt dat voorgelegd zal 

worden op KBT. Doel is een jurylid op de OS te 

hebben. Procedure FIG moet nog bekend gemaakt 

worden. Er wordt gewacht op deze procedure 

 Loonbeleid toelichting  TB Werkgroep/ 

management 

Lode heeft onderhoud gehad bij Sociare en minister De Block 

Er komen overkoepelende loonschalen voor de hele socio-

culturele sector 

 Regeling afvaardiging bestuur 

internationale wedstrijden 

Beslissing: aangepast document 

wordt goedgekeurd  

   Aangepast document wordt besproken 

 

 

3.  Toekenning subsidies 2019 Sport 

Vlaanderen  

 

toelichting    Toekenning Sport Vlaanderen beleidsfocussen ontvangen 

▪ Laagdrempelig: aangevraagd bedrag werd volledig 

toegekend – mogelijkheid om HT medewerker aan 

te werven voor de uitbouw van Freerunning  

▪ Innovatie 

project eerste stapjes: 10 % minder toegekend dan 

aangevraagd  
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project coach@home: aangevraagd bedrag volledig 

toegekend 

▪ Jeugdsport: 17% minder toegekend dan gevraagd 

4. Planning nieuw ledenbeheer Toelichting    De planning wordt toegelicht door Sonja (zie powerpoint 

presentatie) 

De ontwikkeling van de nieuwe Gymfed administratietool is 

een groot project met een aanzienlijk budget Om dit project 

op te volgen wordt een selectie- en begeleidingscommissie 

samengesteld uit het management, de projectleider, een 

aantal bestuurders en (indien nodig) een externe expert.  

Voor de Raad van bestuur zullen Peter Kopydlowski enTom 

Van  Hauwaert deel uitmaken van de commissie. Sonja vraagt 

na bij de bestuurders die vandaag verontschuldigd zijn of zij 

interesse hebben om deel uit te maken van deze commissie.  

5. Organisaties/evenementen 

- kandidatuur WK 2023 

Toelichting    Ilse geeft een stand van zaken over het BID 
▪ De termijn voor het indienen van het BID was 

bepaald op midden december. Op onze vraag om 
uitstel te krijgen ontvingen wij een mail  van FIG dat 
het uiterlijk 15 december moest binnen zijn. Wij 
dienen onze kandidatuur in op 14 december. Op 18 
december krijgen we een mail van FIG dat we de 
enige kandidaat zijn. 

▪ Vandaag krijgen we een brief van FIG dat de 
kandidatuur van JPN ook aanvaard werd ondanks 
het feit dat ze hun kandidatuur pas op 21 december 
ingediend werd. Hun argumentatie is dat midden 
december voor interpretatie vatbaar is. 

▪ We gaan formeel protest aantekenen via een 
advocaat.  

 Wij verwijzen naar het feit dat we schade gaan lijden. 
Indien nodig ondernemen we verdere stappen, tot het 
TAS 
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6. Topsport 

Samenwerking FfG 

Toelichting    Lode geeft toelichting 

▪ Document voor samenwerking is besproken met 

FfG.  

 

 Toekomst topsport TTM     Eerste gesprek met headcoachen  is positief verlopen.  

7. Varia 

Teambuilding WK Stuttgart 

    Op basis van de interesse hebben we tickets aangevraagd 

voor de kwalificaties. Definitieve timing pas in augustus 

bekend. We hebben ook een aantal tickets voor de finales 

besteld. Ook een hotel is geboekt in Stuttgart, dat nog kan 

geannuleerd worden tot de laatste dag. 

 Nieuwjaarslunch 

 

    Bij Peter en Joan uitnodiging naar oud e-mail adres gestuurd. 

Sonja laat dit aanpassen 

 Dossier AW Beslissing: Gymfed stelt zich geen 

burgerlijke partij te stellen 

   Vraag of wij ons burgerlijke partij stellen om 

schadevergoeding te eisen. Kost hiervoor is 600 euro voor de 

advocaat + kosten voor de deurwaarder 

 Frauduleuze mails     Er worden E-mails rondgestuurd naar de clubs met de vraag 

om een bedrag te storten. Hiervoor wordt een gymfed e-mail 

adres gebruikt. Wij hebben via een nieuwsbrief de clubs 

gewaarschuwd en aangegeven dat ze hier zeker niet mogen 

op ingaan. 

 


