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Aanwezig Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Ilse Vanhoorelbeke, 
Tom Van Hauwaert, Tom Vlaeminck, Jimmy Van Moer, Kurt Moens, Tim Moriau, Ilse Arys, Sonja Deneyer, 

Verontschuldigd / 
Afwezig zonder verontschuldiging / 
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0 Financieel  

 Forecast DD Forecast wordt goedgekeurd Forecast van april wordt toegelicht door Delphine.  
§ De forecast heeft een saldo van -169 000 

= 27 000 minder goed dan de begroting. 
§ De verschillen per domein worden toegelicht. 
§ Er zijn ook nog een aantal risicoposten, zowel naar 

inkomsten (ledenaantallen en sponsoring als naar 
uitgaven (ontwikkeling GA2020,  opvolging rapport 
OOG).  

§ Vraag of er een oefening kan gemaakt worden over 
de impact die een mogelijke terugval van het 
ledenaantal kan hebben.  

§ Het voorspelde resultaat voor 2021 is negatief, 
maar in dit jaar zijn er kosten die in een normaal 
werkingsjaar niet voorkomen (campagne OS, kosten 
crisis, de COVID gelinkte kosten en lagere 
inkomsten) 

1. Goedkeuring vorig verslag  

 Open To Do’s -verslag 19-04-2021 
 

PF Toelichting • Topsportschool: infomoment met leerkrachten  
gaat door op 20.05 

 2021-04-19 BO-Verslag  SD Verslag wordt goedgekeurd  
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2.  Dienstverlening GymFed  

 Sporttechnisch  

 Hervatten sportactiviteiten IA Informatief § Het Gymfed sportmodel is voorgesteld aan de 
medewerkers en aan de bestuurders 

§ Mentale leerlijn: het theoretische kader wordt 
gefinaliseerd en in volgend seizoen wordt een 
praktische handleiding gemaakt. 

§ KD/KW: beslist om het dit jaar ook online te laten 
doorgaan 

§ Coach@home: wordt herwerkt – gebruik wordt 
gemonitord 

§ Start to skip: initiatief om de discipline te promoten 
en bij de clubs ingang te laten vinden. 

§ Organisaties: vooral online activiteiten 
§ 1 outdoor activiteit op 27 mei: finale outdoor 

Gymfed Cup. 
§ Rope skipping ploegentornooi in Brugge 
§ FIT-Challenge gaar door eind juni zonder publiek. 
§ Vanaf september-oktober start het nieuwe seizoen 

hopelijk op een normale manier. 
 
De kalender wordt doorgestuurd naar de bestuurders, 
zodat zij dit tijdig in hun agenda kunnen opnemen. 

 Organisaties en events  

 Acties nav OS 2021 Tokio – in België IA Informatief Campagne naar de OS 
§ Mogelijkheden om de OS op groot scherm te volgen 

worden nu onderzocht. 
§ Er is een specifieke website rond de OS. 
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§ Op 3 juli wordt de selectie bekend gemaakt en 

wordt een supporterspakket voor de moederclubs 
gelanceerd. 

§ Planning promo activiteiten wordt toegelicht door 
Ilse. 

Ook het WK Acro wordt gepromoot.  
 Clubondersteuning  

 -    

 Communicatie  

 Mediatraining voor Top-gymnasten PS  Mediatraining is al gebeurd voor TTM en TTJ. Staat ook 
gepland voor Acro.  

 Ethisch  

 Actieplan – Task force en werkgroepen IA/PF Bespreking Task force:  
Iedereen werd gecontacteerd en heeft toegezegd. 
De taak van de taskforce is de vooruitgang en opvolging 
controleren. Effectieve uitwerking gebeurt door 
werkgroepen. Hiervoor wordt aan de taskforce de 
oprichting van volgende werkgroepen voorgesteld: 
1. Competenties, opleidingen en evaluatie van 

coaches 
2. Beleid en regelgeving binnen de topsportwerking 

van Gymfed voor selectie, instroom, doorstroom en 
uitstroom 

3. De ontwikkeling, opvolging en het welbevinden van 
jonge topsporters 

4. Een gezond en ethisch en veilig sportbeleid binnen 
de clubs 
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Next steps:  
§ Bedoeling om volgende week vrijdag een 

opstartvergadering te doen met de Taskforce.  
§ Na goedkeuring van de werkgroepen door de 

taskforce: de samenstelling van de werkgroepen 
wordt uitgewerkt en teruggekoppeld naar het BO. 

3. Topsport  

 Werking Topsport/Ondersteuning GymFed   TM Toelichting § Begeleiding disciplines niet-topsportscholen: 
gebeurt door clubcoaches die heel gedreven zijn. 
Bedoeling om ook voor deze disciplines zoveel 
mogelijk aan de noden te voldoen. Financiële 
beperking moet hier wel meegenomen worden. 
Eerste stap is het aanstellen van een (freelance) 
coördinator. 

 Visietekst Topsport  TM Bespreking Tekst is aangepast met de opmerkingen van  het BO. Is 
ook afgetoetst met de atletencommissie  en wordt nog 
voorgelegd aan de oudercommissie en de taskforce. 

 Exit-strategie TM Bespreking Tekst is ook afgetoetst met de atletencommissie  en 
wordt nog voorgelegd aan de oudercommissie en de 
taskforce 
Zowel voor Visietekst als Exit-strategie wordt gevraagd 
deze (finale) teksten terug te delen met BO, en/of op 
een centrale plaats beschikbaar te stellen voor leden 
BO. 

4. Overlegorganen  

 Intern  

 Samenstelling tuchtkamer SD Informatief De samenstelling moet vernieuwd worden. 
Ilse contacteert een aantal van de huidige leden met de 
vraag of zij een nieuw mandaat willen opnemen. De 
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commissies moeten nog aangevuld worden met nieuwe 
leden, bij voorkeur juridische profielen (specialisatie in 
sport is niet noodzakelijk) 
TO DO: De bestuurders geven mogelijke kandidaten 
door aan Ilse 

 Extern  

 KBT-overleg PF/IA Toelichting Peter F. geeft toelichting over de items die besproken 
zijn op het BO KBT van 04.05 
§ Kandidatuur bestuur BOIC: Tim en Sylvie Ronsse 

zullen als kandidaat voorgedragen worden 
§ Kandidatuur van Rosy voor FIG werd goedgekeurd 

op BO KBT en zal ingediend worden. 
§ AV KBT gaat online door op 07.06. De officiële 

uitnodiging wordt nog verstuurd.  
Nazicht rekeningen KBT: Ilse Van Hoorelbeke zal het 
nazicht uitvoeren voor Gymfed.  

 Oudercommissie (opstart) TM Toelichting § De opstartvergadering vorige week is goed 
verlopen. 

§ Jan Goossen werd tot voorzitter verkozen. 
 
Peter Frederickx neemt contact met de voorzitter van 
de oudercommissie om af te spreken voor een 
kennismaking met  het BO. 

 Vertegenwoordiging BO op het terrein PF Voorstel - bespreking Voorstel voor vertegenwoordiging werd opgemaakt 
door Peter F.  Vraag aan de bestuurders om feedback te 
geven. 
§ Aanwezigheid op PV. Ook contact met 

organiserende club is belangrijk. 
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5. Werking federatie  

 Aanstelling ICT-coördinator SD Informatief Cedric Lenaers is gestart op 10.05. Hij zal nog tot 18 juni 
met Tom samen werken om de overdracht zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Hij participeert al mee in de 
statusmeetings met ESC. 

 Volgende vergadering BO Volgende vergadering zal live doorgaan in het Huis van 
de Sport op 15.06 

 
Verslag; Sonja Deneyer 
 
 


