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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Kurt Moens, Rosy Taeymans, 

Tom Van Hauwaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Paul Standaert, Peter Frederickx, Lynn Vandenberghe 

Afwezig zonder verontschuldiging  
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1. 

 

RVB 13.06.2019 goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: verslag wordt 

goedgekeurd 

    

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

  

 Loonbeleid Zie pt. 3  TB Werkgroep/ 

management 

 

 Ontwikkeling Gymfed 

administratietool 

Zie pt. 4  TB Selectie- en 

begeleidings 

commissie  

 

3. Personeel Toelichting     

 Structuur 2020 -stand van zaken 
 

Toelichting   Ilse Algemene structuur werd voorgesteld aan de Raad van 

Bestuur in mei. Ondertussen zijn er al een aantal gesprekken 

geweest met medewerkers. Definitief voorstel tegen 

volgende Raad van Bestuur 

 Loonbeleid - stand van zaken 
 

Toelichting    Nota loonbeleid werd doorgestuurd naar P. Michielsen. 

Feedback beloofd in 2de helft van september 

 Investors in People Toelichting    Traject vernieuwing label is gestart. Vervalt in 2020 

 Vervanging zwangerschapsrust Beslissing : akkoord met de 

aanwerving van H. Mispelaere  

   Voorstel om H. Mispelaere de vervanging van L. Marguillier te 

laten opnemen. Zij heeft reeds een vervanging gedaan in het 

organisatieteam. 
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4.  Project GA2020  

 

Beslissing: akkoord met de 

offerte van Axinco voor de 

ontwikkeling DWH 

  Sonja Sonja geeft Feedback over de begeleidingscommissie 11/9 

(powerpoint presentatie) 

1. Ontwikkeling Datastore/Datawarehouse 

- Snel resultaat 

- Staat los van alles, geen negatieve impact 

- Absolute noodzaak voor een betere interne 

werking. Eenvoudig rapportagesysteem voor 

alle teamleaders en management. 

- Zal de verdere aanpak en overgang naar nieuw 

systeem helpen 

- Data in eigen beheer + back-up als extra 

zekerheid. 

Voorstel en offerte ontvangen van Axinco.  Is 

vertrouwd met de materie en heeft goede 

referenties. 

Timing: start eind september 2019 

– ontwikkeltijd : 80 dagen 

– Doorlooptijd: 8 maanden 

De begeleidingscommissie geeft een positief advies 

over het voorstel van Axinco. 

 

2. Ontwikkeling Gymfed administratietool 

Er zijn nog 2 leveranciers in de running. We wachten 

nog op een definitief voorstel van ESC, waarna de 

begeleidingscommissie opnieuw samenkomt 

 

Algemeen aandachtspunt: GDPR  moet in het geheel zeker 

meegenomen worden 

 

5. Evaluatie startvergaderingen Toelichting    Wordt toegelicht (zie powerpoint presentatie) 
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Deelnemers 

Nieuwe projecten 2020 

- Kiddies 

- coach@home 

- trainers app 

- Goede opkomst voor de startvergaderingen . 250 
clubs aanwezig = 77% van het aantal aangesloten 
clubs.  

- Kiddies: wordt gelanceerd op her kaderweekend 
- LTGD (long term gymnastics development) : is 

volledig uitgeschreven door het sporttechnisch 
team. De lancering zal iets later gebeuren dan 
initieel gepland omdat het belangrijk is eerst alles op 
elkaar af te stemmen (input clubs, intern) 

• Volgend seizoen : 3 try-outs naast bestaand 
wedstrijdprogramma 7-8 jaar 

• Seizoen 2021-2022; Gymtopia vervangt 
volledig het wedstrijdaanbod voor 7-8 
jarigen 

- Coach@home: online tool werd vandaag gelanceerd. 
De light versie is beschikbaar voor alle trainers. Voor 
de full versie kan de club een abonnement nemen 
vanaf 1 november 

- App registratie aanwezigheden trainers en sporters 
is tot eind oktober gratis beschikbaar voor trainers 
en clubadministrators . Vanaf 1 november kan de 
club een abonnement nemen.   

De prijs van de abonnementen wordt berekend op basis 
van het aantal leden van de club. 

 

6. Administratie/financiën 

Afrekening subsidies 2018 

Toelichting   Sonja Afrekening subsidies 2018 wordt toegelicht (zie nota). Op 

19/9 krijgen we op het bilateraal gesprek een gedetailleerde 

uitleg van de afrekening. 

 Dossier Sport Vlaanderen 2020 

Beleidsfocussen 

Toelichting    Het volledig subsidiedossier Sport Vlaanderen is ingediend op 

1 september.  

Ingediende projecten beleidsfocussen 

- Jeugdsport: Q4Gym (bestaand project) 
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- Innovatie:  

• Kiddies (bestaand project) 

• Coach@home (bestaand project 

• Communication club support = nieuw 

project  gericht op de ondersteuning van de 

clubcommunicatie  

 Ledenstatistiek 2018-2019 Toelichting    Aantal leden en licenties seizoen 2018-2019  

Leden: 101 706 = een stijging van 5 632 leden 

Licenties: 6 979 =  een stijging van 304 licenties 

7. Organisaties/evenementen 

Move 

Toelichting    Move is doorgegaan in Vilvoorde op 15/9. Was voor de eerste 

maal outdoor. Het was een succesvolle editie met 250 

geregistreerde deelnemers. Niet elke deelnemer heeft zich 

geregistreerd.  

 

 Kaderdag/kaderweekend     De inschrijvingen voor de Kaderdag & het Kaderweekend zijn 

vorige week opengesteld. 

Kaderweekend: nu al 250 unieke deelnemers meer dan vorig 

jaar  

 Gymgala     Ticketverkoop is gestart op 2 september: op dit moment al 

meer tickets dan vorig jaar zelfde tijd 

8.  Sponsoring Toelichting    • Samenwerking Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 

wordt verder gezet 

• Delhaize: officieel laten weten dat ze de 

samenwerking stopzetten.  

10. Aanvaarding nieuwe clubs 
▪ Singym 

 
 
 
 
 

Beslissing: de clubs Singym en 

Ritmische gymnastiek united 

worden aanvaard 

   - Singym is een feitelijke verenging die de 

competitiegymnasten TTM van 3 clubs verenigt 

(Kracht en Geduld Sint-Niklaas, Jong en Blij 

Nieuwkerken en Ritmica Belsele). Zij vragen een 

aansluiting bij Gymfed als volwaardige club. Er zijn al 

verschillende gesprekken gevoerd met het 
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▪ Ritmische gymnastiek 
united vzw 

 

management Gymfed, waarbij wij duidelijk gesteld 

hebben dat dit enkel kan als de 3 moederclubs ook 

volledig bij Gymfed aangesloten blijven. De 3 

moederclubs zijn vertegenwoordigd in het bestuur 

van Singym en er is een overkomst van 

samenwerking afgesloten tussen de 4 partijen. Op 

dit ogenblik hebben wij geen bepalingen in onze 

statuten/reglementen waaraan een club moet 

voldoen om een volwaardige club te zijn. Voorstel 

om dit op de komende AV aan te passen. De club 

wordt aanvaard 

- Ritmische gymnastiek United is een opstartende RG-

club uit Mol . De club wordt aanvaard 

 

 ▪ Voorstel tekst statuten 
aanvaarding club 

 

Toelichting    - Lode heeft een voorstel  van statutenwijziging 

opgemaakt voor de aanvaarding van nieuwe clubs.  

• Omschrijving volwaardige club.  

• Daarnaast wordt bepaald hoe een 

samenwerkingsverband tussen clubs kan 

opgenomen worden in onze bepalingen 

                Akkoord met dit principe. De bestuurders geven nog  

                feedback over de tekst 

 

11 Bekrachtiging leden denkcel 
freerunning 

Beslissing: alle leden van de 

denkcel Freerunning worden 

bekrachtigd 

   - Sporttechnisch Coördinator: Niels Van Santen 
- Coördinator Organisaties: Ruth Franceus 
- Communicatie-expert: Florian Tanghe (Exception 

Movement) 
- Opleidingsexpert: Simeon Van der Hoeven (Deugd 

en Moed Ekeren) 
- Verkozen leden: 

• Nico Leenaarts (Art Gym) 
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• Zaur Kourazov (Flow De Gand) 

• Tom De Backer (Deugd en Moed Ekeren) 

• Beau-Jay Valgaeren (Skay Urban Academy) 

• Tim Laukens (STB Gymnastics vzw Berchem 

12. Varia 

Supporterstrip Stuttgart 

    Ilse geeft toelichting bij de verschillende pakketten  

Vertrek op donderdag – terugkeer op zaterdag, zondag of 

maandag 

 

 100-jarig bestaan Pro Patria     Joan zal nakijken of ze kan aanwezig zijn voor de huldiging 

van de club 

 Volgende vergadering     - 16 oktober DB 

- 4 november RVB 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


