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1. 

 

RVB 16.09.2019 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 Voor de interne verschuiving moeten nog een aantal zaken 

op punt gesteld worden. Het is opportuun om de interne 

communicatie pas in maart volgend jaar te doen.  

Opvolging Ilse tijdens zwangerschap wordt door Ilse 

weergegeven 

 Loonbeleid  & verlofbeleid stand 
van zaken 
 

Toelichting   Lode De bepaling rond loon in onze sector worden beheerst door 

CAO’s.. In het nieuw decreet zijn de diploma’s losgekoppeld 

van barema’s. In de CAO zijn er wel barema’s opgelegd, maar 

die zijn enkel gekoppeld aan functieprofielen. Voor alle 

functies worden functieprofielen opgemaakt met een 

duidelijke bepaling van leidinggevende. 
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4.  Project GA2020  

 

Beslissing: akkoord met het 

voorstel van de 

begeleidingscommissie om het 

project GA2020 met ESC te 

starten  

  Sonja Sonja geeft toelichting bij de presentatie van de 

begeleidingscommissie en het voorstel om het project 

GA2020 met ESC te starten. Tom Van Hauwaert licht het 

principe van ‘Agile’ werken toe. 

Timing project:  

• start ontwikkelingen januari 2020 

• volledig operationeel: seizoen 2021-2022 

Rapportering stand van zaken op elke RVB 

5. Administratie/financiën 

Forecast september 

Toelichting   Sonja De status van de actieplannen 2019 en de forecast eind 

september worden toegelicht (zie presentatie) 

6.  Organisaties/evenementen Toelichting   Ilse Gymgala: we hebben een 3de show Gymgala ingelast.  

Op dit moment zijn er al 1 000 tickets verkocht voor de 3de 

show 

8. Aansluiting nieuwe club 

Impuls vzw 

Beslissing: de club wordt 

aanvaard onder de voorwaarde 

dat ze al hun leden aansluiten.  

   Impuls is een RG-club uit Brussel die competitie doet. Op de 

website van de club staan heel wat dansuren vermeld.  

12. Varia 

Kalender vergaderingen 2020 

    De data voor 2020 zijn opgesteld en staan in de dropbox. 

Extra dagen ifv het beleidsplan worden tegen volgende RVB 

bepaald. 

 Aansluiting bij de int. 

Ropeskipping federatie 

Beslissing: akkoord met de 

aansluiting bij International Jump 

Rope Union 

   Aansluiting voor 1 jaar bij de nieuwe internationale federatie.  

International Jump Rope Union. Akkoord 

Piste FIG moet zeker nog verder onderzocht worden voor de 

toekomst  

 Vraag van Rosy om haar nog 4 

jaar te ondersteunen in haar 

kandidatuur als voorzitter TC 

Acro bij Fig 

 

Beslissing: Gymfed ondersteunt 

de kandidatuur van Rosy als 

voorzitter TC Acro voor de 

volgende beleidsperiode 

   Er is volgende week een bespreking in Sofia over mogelijke 

kandidaturen voor de functie van voorzitter. 

Gymfed is akkoord om de kandidatuur van Rosy verder te 

ondersteunen 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


