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Aanwezig

Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer, Kurt Moens, Tom Van
Hauwaert, Wim Van Echelpoel, Paul Standaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer
Peter Frederickx , Rosy Taeymans

Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

Onderwerp
1.
2.

3.

Status
informatief/beslissing

RVB 19.12.2017: goedkeuring
verslag
TO DO’s - stand van zaken
Afvaardiging jury TTM

Beslissing: verslag goedgekeurd

Tumbling hal in Gent

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Opvolging / bijkomende info

.
Lode/Valerie



Toelichting

Lode/Jean



Afvaardiging bestuurders naar EK
en WK

Toelichting

Lode

Personeel
Aanwerving vervanging
organisatiecoördinatoren (WK
ACRO)

Beslissing: akkoord met de
aanwervingen
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Beslissing: akkoord met
voorgestelde tekst

Voorstel vanuit
KBT

TB

Er is een document opgemaakt dat voorgelegd zal
worden op KBT. Doel is een jurylid op de OS te
hebben. Procedure FIG moet nog bekend gemaakt
worden. Er wordt gewacht op deze procedure.

Geen tussenkomst van Stad Gent. We trachten een
overeenkomst te maken met de Futsal voor de
huurprijs van de hal.
Er is een document opgemaakt met de bepalingen rond de
afvaardiging bestuurders op EK en WK (TTM/TTJ, Acro en
Ropeskipping). De kalender van de wedstrijden wordt
bekeken en in functie daarvan werkt Lode het voorstel verder
uit.
In totaal zijn er 18 kandidaturen binnengekomen. Op basis
daarvan werd een selectie gemaakt en werden een aantal
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.
De eerste gesprekken vonden plaats in de kerstvakantie.
Daarna was er een 2de gesprek met Lode en Ilse. Volgende
kandidaten worden aangeworven:
1. Vervanger van Ruth (TTM en recreatoernooien):
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Evaluatie directie
4.

5.

Organisaties/evenementen
WK Acro

Toelichting

Wedstrijden

Toelichting

Scoresysteem wedstrijden

Toelichting

Innovatieprojecten
1. Eerste stapjes in de
gymclub

Toelichting
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TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Opvolging / bijkomende info
Sarah Vankerckhoven. Is ook lesgever
initiatorcursussen en Gymstars. Zij blijft tot 30/9 om
Ruth ook nog te vervangen tijdens haar
zwangerschapsrust.
2. Ropeskipping: Benjamin Mahy (tot 15/5)
3. Acro en RG: Hanna Gevaert (tot 15/5)
4. TTJ en TRA: Hermien Mispelaere (tot 15/5)
5. WK Acro catering: Laetitia Breughe (tot 15/5)
Timing te bepalen
ste
 1 helft van juni
 WK Acro: stand van zaken wordt toegelicht door Ilse
- definitieve inschrijvingen : 750 jongeren/250
senioren
- alle commissies gestart
- Grootste uitdaging is het budget. We krijgen veel
minder subsidies van de overheid dan initieel
voorzien. Er moet overal nog bespaard worden.
- in totaal nu 1800 tickets verkocht.
 Kalender activiteiten is online gezet voor de
kandidaturen van de wedstrijden voor volgend
seizoen.
 PV Acro: dubbel gedraaid met oud en nieuw systeem
 TTM: nieuw systeem heeft goed gewerkt
 TU/TRA: probleem met reglementering die niet
correct in het systeem zat.
Deze week is er een evaluatie met Axel, waarna beslist wordt
of we het systeem volgend weekend inzetten.
 We hebben een interne opleiding
projectmanagement georganiseerd op vraag van een
aantal medewerkers.
2

Verslag RVB 15.01.2018
19.30 uur - HVDS Gent
Status
informatief/beslissing

Onderwerp
2.

6.

7.

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke


gymcoach@home

Algemene vergadering
Procedure/timing kandidaturen
bestuur
Topsport

Opvolging / bijkomende info

Openstellen
kandidaturen

februari

Sonja

De 2 innovatieprojecten werden in een structuur
gegoten. Document gymcoach@home wordt
verspreid op de vergadering en zal in de Dropbox
geplaatst worden
 Vandaag kregen we bericht van Sport Vlaanderen
dat onze projecten in de beleidsfocussen jeugdsport,
innovatie en sportkampen gesubsidieerd worden
voor het gevraagde bedrag. Voor de beleidsfocus
laagdrempelig (freerunning) is er nog geen
beslissing.
Procedure: kandidaturen voor de bestuursfuncties worden
tegen eind februari opgevraagd bij de clubs


Toelichting op de vergadering


8.

Ethische commissie

9.

Praatcafés

10

Toelichting

Herwerken
tuchtreglement

Mei

Lode





Voor Houthalen is er nog altijd de mogelijkheid om
dezelfde ondersteuning te voorzien als voor andere
regioclubs
De zaal in Gent is opgeleverd. Gedragsregels om de
zaal net te houden worden opgemaakt.
Bevoegdheid van de ethische commissie moet
afgebakend worden. Tuchtreglement van de
federatie moet helemaal opnieuw bekeken worden.
Wordt verder uitgewerkt door Lode en Herman
Huygens
Er zijn een paar praatcafés waar weinig
belangstelling is van de clubs. De regiocoördinatoren
zullen de clubs nog eens contacteren.

Varia
Nieuwjaarslunch 26/1
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Nieuwjaarslunch met de medewerkers gaat door op
vrijdag 26/1.
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Opvolging / bijkomende info


GymMax: afspraken gemaakt voor de
regioclubwerking.

Verslag: Sonja Deneyer
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