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Aanwezig Tom Van Hauwaert, Lynn Van den Berghe, Kurt Moens, Paul Standaert, Peter Frederickx, Peter Kopydlowski, Tom 

Vlaeminck, Ilse Vanhoorelbeke (vervoegt BO vanaf 21u15), Ilse Arys, Tim Moriau 

Gasten: 
o Lore Marguillier (punt 2), Delphine De Jaeger (punt 3) 

Verontschuldigd o Rosy Taeymans (WK Acro), Jimmy Van Moer 

Afwezig zonder verontschuldiging / 

 

Nr Uur 
Onderwerp 

Document 
Ver. 

TO DO - Status 

informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
1. 19.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag 21 december 2021 

Verslag 11 januari 2022 

Verslag 15 feb 2022 

 

PF/IA Goedkeuring • Goedkeuring verslag 11 januari 2022. 

• Opmerkingen van Tom V en Kurt M mbt de 

andere verslagen worden genoteerd om aan te 

passen. 

• Goedkeuring verslagen wordt uitgesteld naar 

BO van april. 

2.  19.40 Dienstverlening GymFed  

  Sporttechnisch  

  GymFed Sportmodel LM Toelichting door Lore M.  Lore stelt het Gymfed Sportmodel voor. 

Vragen BO: 

• De opleidingsvereisten voor trainers: of er 

met VTS een flexibeler model kan 

uitgewerkt worden om mensen met een 

drukke agenda of mensen die werken, 

meer mogelijkheden te geven. 



 

Bestuursorgaan 8 maart 2022 
19.30 uur – Online  

AGENDA 
  

 

    © 2022 www.gymfed.be                           2 

Nr Uur 
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informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 

• Een idee over een checklist die de clubs 

kunnen gebruiken om af te checken of aan 

alle aandachtspunten voldaan is, andere 

checklists, … 

• Wordt er ook nog verder ontwikkeld voor 

de volwassenen? 

• Afstemming met instaptesten? 

• Planning: is er een concrete tijdslijn 

wanneer dit sportmodel helemaal klaar is? 

Zijn er KPI’s bepaald? 

Antwoorden Gymfed:  

• Op de praatcafés werd hierop al gewerkt.  

• Er is ook een dashboard waar de clubs hun 

opleidingsgraad kunnen bekijken. 

• Volwassenen: werden in het begin als 

‘aparte groep’ meegenomen in de 

uitwerking, maar omdat gans deze 

leeftijdsgroep weinig evolueert werd deze 

eruit genomen. Er zijn momenteel geen 

plannen om een programma uit te werken 

voor volwassenen, maar af en toe komt 

deze vraag wel op tafel. 

• Instaptesten: de topsportteams zijn 

hiermee reeds aan de slag. 
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Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 

• Planning/KPI: dat punt staat op de 

volgende werkvergadering van het 

sportmodel. 

3.  Overlegorganen  

  Geplande overlegmomenten (intern, extern, clubs,..)  

  Algemene Vergadering – 27 maart 2022 IA Locatie -organisatie 

Inhoud 
Delphine De Jaeger: licht de financiële 

documenten toe die op de AV zullen worden 

gepresenteerd. 

Jaarverslag en jaarrekening 2021: 

• Jaarverslag en jaarrekening 2021 zoals 

voorgesteld door Delphine worden door 

het BO goedgekeurd.  

Begroting 2022 

• Delphine De Jaeger toont de begroting die 

op de AV zal worden gepresenteerd 

• Er worden 3 indexsprongen voor 2022 

aangekondigd, wat een grote impact heeft 

op de loonkosten. 

• BO keurt begroting 2022 goed. 

Praktische puntjes 

• Inschrijven op voorhand  
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Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 

• Geen nieuwe ‘externe’ kandidaten voor 

het BO, Tom, Peter en Lynn zijn opnieuw 

kandidaat. 

6. 21.40 Varia    

  In functie van noodzaak   • Oorlog in Oekraïne: Gymfed volgt het 

standpunt van het BOIC (en hierdoor ook 

van Sport Vlaanderen). 

• Paul heeft trampoline selectiewedstrijd 

bijgewoond. Geeft uitleg over zijn 

bevindingen. 

• Dashboard in clubbeheer: bevat ook 

dashboard voor bestuursorgaan. Daar 

kunnen wij allerlei informatie en trends 

m.b.t. onze clubs en hun leden bekijken. 

Ilse stuurt link door. Peter wil in een later 

BO dit nog eens bespreken. 

• Gezond en ethisch sporten: actieplan van 

task force werd doorgestuurd naar de 

experten commissie van de minister. 28 

april wordt dit actieplan voorgesteld aan 

alle werkgroepleden. 

• Mail ontvangen van Deugd en Volharding 

Mortsel. Bestaat 100 jaar en heeft een lid 

dat al 70 jaar is aangesloten. Wij worden 

uitgenodigd op hun turnfeest volgend 

weekend. Ilse stuurt uitnodiging door. 
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• Ilse vraagt om de BO van 17 mei en 21 juni 

te verplaatsen. Ilse stuurt een doodle uit 

• Tom VH kondigt persvoorstelling aan van 

nieuwe turnhal in Kalmthout. 

  Volgende vergadering BO  

  Dinsdag 19 april 2022    

7. 22.00 Einde vergadering    

 


