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Aanwezig

Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Rosy Taeymans, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Peter
Frederickx, Tom Van Hauwaert, Lynn Van den Berghe, Paul Standaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer
Enkel voor punt 1: Els Coppieters, Lore Marguillier.
Kurt Moens

Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging
Onderwerp

Status
informatief/beslissing

1.

Projecten sportieve werking
- project kleutergym (Lore)
- project coach@home (Els)
- project LTGD (Els)

Toelichting

2.

RVB 16.10.2018: goedkeuring
verslag

Beslissing: verslag wordt
goedgekeurd
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TO DO

Timing

Verantwoordelijke

Opvolging / bijkomende info
De projecten worden toegelicht door Els en Lore
(PowerPoint presentaties).
 Eerste stapjes in de gymclub: programma
kleutergym dat gelanceerd wordt in het
seizoen 2019-2020
Ander publiek van trainers: meer leraars
onderwijs die niet uit het turnen komen.
Oog voor het organisatorische is heel
belangrijk om een verhoging van de
activiteitsgraad in de les te realiseren.
 coach@home: online platform voor trainers
met oefeningen. Wordt gelanceerd in het
seizoen 2019-2020. Grootste probleem was
het vinden van de geschikte persoon voor het
maken van de filmpjes.
 LTGD (Long Term Gymnastics Development)
Bedoeling is om dit volledig te implementeren
in de nieuwe olympiade. We gaan de volgende
jaren vooral sensibiliseren en met try-outs
werken.

1

Verslag RVB 06.12.2018
19.30 uur - HVDS Gent
3.

Personeel
- aanwerving Delphine De Jaeger
- vervanging Josie Surmont
- vervanging Eline Verbeek

4.

Financiën: begroting 2019

5.

Organisaties/evenementen
- inschrijvingen wedstrijden

Beslissing: akkoord met de
aanwervingen van:
- Delphine De Jaeger
- Jitske De Herdt
(vervangingscontract)
- Hermien Mispelaere
(vervangingscontract)
Beslissing:
 Voorlopige begroting
wordt goedgekeurd.
Definitieve begroting
wordt opgemaakt in
maart voor de AV.

Toelichting

- Gymgala
- kandidatuur WK 2023

6.

Topsport
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Toelichting



Delphine De Jaeger start op 14 januari als
teamleader boekhouding.
 Jitske De Herdt (ex-topsportgymnaste) zal de
trainingen van Josie in de regioclub
overnemen tijdens haar zwangerschapsrust.
 Hermien Mispelaere zal Eline Verbeeck
vervangen tijdens haar zwangerschapsrust.
Begroting wordt toegelicht door Sonja (PowerPoint
presentatie).
Uitgangspunt is streven naar een structureel positief
resultaat. De voorlopige begroting toont een positief
resultaat:
 Personeel: het beheersen van de loonevolutie
wordt één van de belangrijkste werkpunten
voor de toekomst.
 Vernieuwing ledenbeheer: Het opvragen van
de offertes is gepland eind januari om in maart
op de RVB een beslissing te kunnen nemen.
 Inschrijvingen wedstrijden: de inschrijvingen
zijn afgerond eind november.
Wedstrijden: stijging 435 unieke deelnemers.
Dans en Demo: groter aanbod => stijging 196
deelnemers
 Gymgala: Volledig uitverkocht. De verkoop van
staanplaatsen is gestart.
 WK 2023 : Bid dient bij FIG ingediend te
worden tegen 15/12. De FIG council beslist op
4 mei over de toekenning. Wij hebben
ondersteuning gevraagd bij de Vlaamse
Overheid en de stad Antwerpen. Over de
ondersteuning wordt beslist volgende week.
Deze ondersteuning is nodig om een BID te
kunnen doen.
Lode deelt mee dat het bilateraal gesprek goed
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7.

Varia

verlopen is. Doelstelling voor TTM en TTJ werden
vastgelegd.
De toekenning van de middelen wordt in december
beslist
 Infrastructuur: dossiers voor zalen club. Vraag
om op te lijsten met welke dossiers we bezig
zijn. Sonja bezorgt hiervan een overzicht.
 FIG: ethische commissie opgericht. Er is een
ethische code uitgewerkt.

Verslag: Sonja Deneyer
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