Procedure inzake een belangenconflict dat zich
voordoet binnen het bestuursorgaan

Een aantal externe functies, beroepsactiviteiten of anderen zijn in alle omstandigheden absoluut
onverenigbaar met een mandaat in het bestuursorgaan, wanneer die binnen het toepassingsgebied
vallen van art. 19 van de statuten van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. In voorkomend geval
is een kandidatuur onontvankelijk. Indien zich dergelijke situatie voordoet gedurende een
mandaatsperiode van een individuele bestuurder, dan dient de betreffende bestuurder bij het
eerstvolgende bestuursorgaan zijn/haar mandaat ter beschikking te stellen van het bestuursorgaan.
Absolute onverenigbaarheden zoals gestipuleerd in de statuten (§4 art19):
Een mandaat in het bestuursorgaan als bestuurder is onverenigbaar met:
- een professionele functie bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen VZW.
- een leidinggevende functie bij een bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële
belangen heeft bij de werking van de federatie.
- een leidinggevende functie bij een organisatie (publiek - of privaatrechtelijk ) die aantoonbaar
belang of voordeel, commercieel of anders, haalt uit mogelijke beslissingen in het bestuursorgaan,
aangaande een activiteit, de organisatie van een event of het ontwikkelen van een initiatief
(sportief, administratief, organisatorisch) in de ruimst mogelijke zin van de betekenis.
- eender welke functie, waardoor de mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig
vermoeden tot belangenvermenging, kan ontstaan.
Indien een bepaalde functie aanleiding geeft tot een mogelijke onverenigbaarheid met het mandaat
van bestuurder van Gymfed, kan de betrokken bestuurder die middelen voorleggen die hij noodzakelijk
acht, bij de andere leden van het bestuursorgaan, om aan te tonen dat er geen onverenigbaarheid
bestaat. De overige leden beslissen dan in afwezigheid van de betrokken bestuurder of er al dan niet
onverenigbaarheden zijn vast te stellen. De beslissing moet met reden omkleed zijn. Indien er
onverenigbaarheden worden vastgesteld dan dient de betrokken bestuurder tijdens het eerstvolgende
bestuursorgaan zijn mandaat ter beschikking te stellen van het bestuursorgaan.
De functie van lid van het bestuursorgaan van Gymfed is verenigbaar met een functie van lid van het
bestuursorgaan van een vereniging aangesloten bij Gymfed, tenzij er zich een manifest
belangenconflict voordoet.
Het volgende is gestipuleerd in de statuten (§4 art19):
De functie van lid van het bestuursorgaan van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen VZW is in principe
verenigbaar met de functie van lid van het bestuursorgaan bij een gymnastiekclub, tenzij er wordt
aangetoond dat de betrokken bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan belangenvermenging.
In geval er ad hoc een onderwerp is geagendeerd op het bestuursorgaan van Gymfed omtrent een
vereniging waarvan een lid van het bestuursorgaan hetzij lid is, hetzij bestuurslid is, dient de betrokken
bestuurder zowel bij de bespreking van het onderwerp als bij de beslissing de vergadering te verlaten.
Hiervan wordt akte genomen in het verslag van het bestuursorgaan van de bewuste vergadering.
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Formulier dat nieuwe bestuursleden dienen in te vullen om zo belangenconflicten beter te kunnen
detecteren.
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