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Aanwezig Gilbert Vercammen, Peter Frederickx, Peter Kopydlowski, Paul Standaert, Kurt Moens, Tom Van Hauwaert, Rosy 

Taeymans, Lynn Van den Berghe, Lode Grossen, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Joanna Van Hooydonk, Danny De Cauwer, Ilse Arys 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
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informatief/beslissing 
Timing Deadline 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. 

 

RVB 04.11.2019 goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: verslag wordt 

goedgekeurd 

    

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

  

 Verslag RVB juni – goed bestuur Toelichting  Jan.2020 Lode Opmerkingen op de documenten goed bestuur werden 

bezorgd door Peter Frederickx. De documenten worden 

besproken 

1. Bevoegdheden management: opletten met het 

uitschrijven van procedures.  

2. Profielen bestuurders 

Lode werkt een voorstel van aanpassing uit tegen volgende 

RVB 

 

    Jan. 2020 Lode Ethische commissie: cruciale rol bij klachten afhandelaar. 

Indien hij taxeert dat het over grensoverschrijdend gedrag 

gaat dan mag de ethische commissie dat niet behandelen.  

Klachten afhandelaar en API moeten mandaat krijgen van de 

RVB. 

Mandaatdocument wordt opgemaakt door Lode om te laten 

goedkeuren door RVB. Timing om hiermee te starten is  

februari. 
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 Ontwikkeling Gymfed 

administratietool 

Toelichting  TB Selectie- en 

begeleidings 

commissie  

Stand van zaken:  

▪ Voorstel ontvangen van ESC 

▪ Opmerkingen gegeven door IT-werkgroep en 

management 

▪ Overleg met ESC op 19/12 om het voorstel te 

bespreken 

▪ Finaal voorstel naar begeleidingscommissie 

3. Personeel Toelichting   Lode Voorstel naar het uitwerken van een procedure voor het 

toekennen van  loonbonus (CAO90). Er wordt nagegaan of 

Gymfed hiervoor in aanmerking komt. Kan uitgewerkt 

worden door de werkgroep loonbeleid 

  Beslissing: akkoord met 

verlenging contract N. Van 

Santen 

   De arbeidsovereenkomst voor Niels van Santen (coördinator 

Freerunning) loopt af 31december.  

Niels is een meerwaarde voor de ontwikkeling van de 

discipline en de stijging van het aantal leden freerunning. 

Voorstel om het contract te verlengen tot 31/12/2020 

4.  Beleidsplan 2021-2024 Toelichting   Sonja In het kader van de uitwerking van het beleidsplan 2021-2024 

worden 2 beleidsdagen ingepland met de voltallige RVB, het 

management en de teamleaders.  

De beleidsdagen gaan door op  8/2/2020 en 7/3/2020 

5. Administratie/financiën 

Begroting 2020 

Beslissing: akkoord met voorstel 

begroting. Definitieve begroting 

wordt in maart aan RVB en AV 

voorgelegd 

  Sonja Wordt toegelicht door Sonja (powerpoint presentatie) 

▪ In de presentatie worden de algemene 

doelstellingen en de doelstellingen per domein voor 

2020 weergegeven 

▪ Er is een 2de begrotingsronde uitgevoerd, waarbij 

elke teamleader besparingen doorgevoerd heeft. 

▪ De stijgende loonkost blijft naar de toekomst een 

structurele meerkost 

▪ De voorlopige begroting heeft een positief saldo van 

€ 40 959 : 
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De definitieve begroting wordt in maart op de RVB gebracht. 

In januari kennen we ook de definitieve toekenning van de 

subsidies voor de beleidsfocussen. 

6. Organisaties/evenementen Toelichting   Lode Stand van zaken organisaties 

- Gymgala: heel goede editie.  

In totaal 10 472 toeschouwers  

- Groot BK:30/5-01/06/2020 

- Olympic Gym Trial: 5/7/2020 

7. Varia 

 

Toelichting    Nieuwjaarslunch Gymfed gaat door op 4/2/2020 

    Jan. 2020 RVB Kandidaturen RVB 2021-2024: de kandidaturen worden eind 

januari opengesteld naar de clubs.  

Bestuurders die einde mandaat zijn in 2020 

- Gilbert Vercammen 

- Joanna Van Hooydonck 

- Rosy Taeymans 

- Danny De Cauwer 

- Kurt Moens 

Tegen volgende RVB geven de bestuurders aan of ze zich 

opnieuw kandidaat stellen en wie er kandidaat voorzitter is 

en ondervoorzitter is.   

      Rosy meldt dat Acro en Trampoline niet meer in Youth 

Olympic Games opgenomen zijn. 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


