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Aanwezig

Gilbert Vercammen, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Kurt Moens, Lynn Van den Berghe, Danny De Cauwer,
Lode Grossen, Sonja Deneyer
Joan Van Hooydonck, Tom Van Hauwaert, Rosy Taeymans, Ilse Arys

Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

Onderwerp
1.

2.

3.

Voorstelling Katrien Boussery –
senior accountant
De voorzitter verwelkomt Lynn
als nieuwe bestuurder
RVB 12.03.2018: goedkeuring
verslag

Status
informatief/beslissing

Beslissing: verslag wordt
goedgekeurd

DB 03.05.2018 goedkeuring
verslag
Personeel

Beslissing: verslag wordt
goedgekeurd

Aanwerving tijdelijke
medewerker communicatie

Toelichting

4.

Organisaties/evenementen
WK Acro

5.

Ethische commissie

 2018 www.gymfed.be

Beslissing:
- RVB geeft een mandaat aan de

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Opvolging / bijkomende info

Rope Skipping: Initiatief genomen vanuit Gymfed naar de
internationale federatie toe met vraag naar toelichting en
inspraak

Sarah Leunens werd als tijdelijke medewerker aangeworven
voor de periode van 23 maart tot 31 mei als hulp voor
Delphine, die een aantal taken van Ilse overneemt tijdens
haar zwangerschapsrust.
 Organisaties: er moet gekeken worden om de
administratie te vereenvoudigen.
 WK Acro: vraag vanuit RVB om aan de
medewerkers te melden dat de RVB heel fier is op
de medewerkers voor deze schitterende organisatie.
 Op dit ogenblik wordt er volop gewerkt aan de
evaluatie- en afrekeningsdossiers
 Werkdocument ethisch beleid en traject wordt
toegelicht door Lode
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Status
informatief/beslissing
ethische commissie (zie info)
- RVB is akkoord met een traject
van verschillende jaren om de
clubs bewust te maken met het
oog op een verplichting op
termijn

6.

GDPR
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Toelichting op de vergadering

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Opvolging / bijkomende info


Rapportering klachten: overzicht van de klachten
wordt verspreid en overlopen
- in de periode van 1 jaar waren er 18 klachten
 Conflicten bestuur/ouders/clubs: 4
 Fysiek/mentaal overschrijdend: 4
 Seksueel overschrijdend: 8
 Pestgedrag: 1
 Gedrag trainer: 1
 Mandaat vanuit RVB aan ethische commissie
- volwaardig mandaat preventief ethisch beleid
- conceptueel werken aan het tuchtrechtelijk
ethisch beleid
- discretionaire bevoegdheid om bewarende
maatregelen te nemen
Daar waar het over feiten tijdens trainingen gaat: de
mogelijkheid voorzien om een trainer ad hoc uit te
nodigen als expert.
 De leden van de ethische commissie worden
uitgenodigd op de RVB van september.
Stand van zaken. Alle documenten om in orde te zijn met de
regelgeving werden opgemaakt:
1. Documenten Gymfed
 Privacy verklaring
 Register gegevensverwerking
 Standaard beveiligingsmaatregelen
2. Documenten/tools bezorgd aan de clubs
 Privacy verklaring
 Register gegevensverwerking
 Infodocument GDPR club
 Verwerkingsovereenkomst Gymfed/club
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7.

Werking Gymfed/FfG

8.

Voorstel benoeming ereleden

9.

Varia

Status
informatief/beslissing

Beslissing: RVB benoemt
volgende ereleden
- Wim Van Echelpoel:
erebestuurder
- Gert De Bruyn: erelid

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Opvolging / bijkomende info
Voor het consulteren van de gegevens door de leden en de
verwijdering van de gegevens na een bepaalde termijn zullen
er nog aanpassingen gebeuren aan het ledenbeheer
 Aangewezen om op termijn te kijken op welke
manier er kan samengewerkt worden op nationaal
vlak voor topsport TTM en TTJ.
Op basis van de interne reglementen komen volgende
personen in aanmerking als erelid
- Wim Van echelpoel: erebestuurder
- Gert De Bruyn (denkcel acro): erelid
Teambuilding gaat door op 8 juni. Leden RVB melden aan
Sonja of ze kunnen aanwezig zijn.

Verslag: Sonja Deneyer
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