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1 Dienstverlening Gymfed   

 Clubondersteuning  

 Toelichting beleidsplan Clubondersteuning 2020-2024 
 

ID 
RF 

Informatie Toelichting door Inge en Ruth (PowerPoint presentatie) 
§ Regiocoördinatie: Focus ligt voornamelijk op laagdrempelig overleg, niet 

noodzakelijk in de vorm van een commissie. Momenteel 1 vacature voor 
regiocoördinator (Kempen) 

§ Infrastructuur: evaluatie overleg met J&F wordt ingepland 
§ G-gym: vraag welke G-werking er in andere sporten is (% van clubs met G-

werking). Wordt nagevraagd. 
§ Projectmonitoring:  

Regioclubs zijn belangrijk om in het hele verhaal van het sportmodel een  
referentieclub te zijn in het verder uitrollen naar andere clubs. 

§ Aantal KPI’s worden geselecteerd door het BO om elke 6 maand in het BO te 
bespreken. 

 Clubmeetings – Corona (dec 2020) ID 
RF 

Informatie § In december zijn er 13 online clubmeetings doorgegaan met een deelname 
van 177 clubs. Is goed onthaald en zeker voor herhaling vatbaar. In sommige 
regio’s weinig interactie van de clubs. Heeft ook te maken met het online 
gegeven. 

§ In het verlengde van de clubmeetings is er vorige week ook een bevraging 
gelanceerd naar de  impact van corona . 

2. Goedkeuring vorig verslag  

 Verslag 2020-12-15 BO SD goedkeuring Verslag wordt goedgekeurd 
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3.  Dienstverlening Gymfed  

 Sporttechnisch  

 Korte stand van zaken werking 
 

 Informatie Het team is volop bezig met de uitwerking van het Gymfed Sportmodel en volgt de 
wijzigingen in de corona maatregelen van kortbij op om de clubs te kunnen 
informeren. 

 Organisaties en events  

 Korte stand van zaken werking 
 

 Informatie § We wachten nog op het overlegcomité om  een communicatie rond de 
kalender te doen. Er is minimaal 6 weken trainingstijd nodig om aan een 
wedstrijd te kunnen deelnemen. 

 Communicatie  

 Korte stand van zaken werking 
 

 Informatie § Campagne OS wordt uitgewerkt. 
§ Branding Gymfed sportmodel wordt opgestart. 

 Clubondersteuning (zie pt. 1)  

4. Overlegorganen  

 Extern  

 Persconferentie -Selectietraject OS  Informatie § Online persconferentie is vlot verlopen. 

4. Topsport  

  TM Informatie 
 
 
 

Gesprekken regiowerking:  
§ Tim heeft een gesprek gehad met alle regiocoaches TTM. Het overleg met de 

regiocoaches TTJ volgt nog.  De Clubbesturen van de regioclubs worden ook 
nog gehoord, in functie van een analyse over de  werking/structuur. Tegen 
maart zal dit afgerond worden.  

 
Verdere uitwerking TTJ:  

§ Er is een duidelijke afbakening gebeurd van de taken in het 
omkaderingsteam.   
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§ Er is een selectieprocedure opgesteld waar Gymfed en Ffg zich kunnen in 

vinden.  
 
Optimaliseren TTM OS 2021 

§ Na de Spelen volgt een analyse om de volgende cyclus te kunnen aanpakken 
 

Subsidieaanvraag Tumbling 
Voor Tumbling is een aanvraag ingediend bij Sport Vlaanderen. Met deze subsidie kan 
de topsportwerking in de clubs geoptimaliseerd worden.  

 
Commissiestructuur 
In het kader van het verhogen van de betrokkenheid van de verschillende actoren 
zullen verschillende commissies in topsport opgericht worden die adviserend werken.  
Een concreet voorstel voor een atletencommissie werd door Tim uitgewerkt. 
Oudercommissie en coaches commissie zijn voor een volgende fase.  
 
Atletencommissie:  
Nota Tim wordt besproken 
Beslissing : akkoord met het voorstel.  
Planning om half februari al een eerste commissievergadering te kunnen organiseren  

5. Werking federatie  

 Organisatie – Goed bestuur  

 Algemene Vergadering 2021 
 

SD informatie De AV zal online doorgaan op 25 maart.  
Voorbereiding in het BO: 

- Jaarverslag:  bespreking en goedkeuring op BO februari 
- Jaarrekening en begroting: bespreking en goedkeuring op BO in maart. 

Datum BO in functie van de AV wordt vastgelegd op 1 maart. 
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 Financieel  

 Toekenning subsidie basiswerking & beleidsfocussen SD Informatie Basiswerking: dossier werd goedgekeurd en raming subsidie 2021 ontvangen (op 
basis van de gegevens van 2019) 
Beleidsfocussen 

§ Algemeen: er werden veel meer projecten ingediend en meer subsidies 
aangevraagd dan er beschikbaar is 

§ Jeugdsport = Q4Gym 
Er werden in totaal 42 projecten ingediend die allemaal goedgekeurd zijn. 
Het beschikbare krediet is ontoereikend en heeft tot gevolg dat er voor alle 
dossiers een factor toegepast is op het aangevraagde bedrag.  
Project Gymfed: goedgekeurd voor 4 jaar. 

• Laagdrempelig 
Van de 32 projecten zijn er 26 projecten goedgekeurd. 
Project Gymfed  = Urban Sports met gymnastische skills werd niet 
goedgekeurd.  

• Innovatie 
Van de 45 ingediende projecten, kregen er 26 projecten een goedkeuring 
1. Mentale leerlijn: werd goedgekeurd voor 1 jaar 
2. Fusion:  werd niet goedgekeurd 

 HR  

 Vervanging Sonja (status) 
Planningsgesprekken medewerkers 

  § We hebben dit weekend een vacature gelanceerd voor een junior 
accountant. Kandidaat stellen kan tot eind januari. 

§ Planningsgesprekken met de medewerkers worden in februari gevoerd. 
 Infrastructuur (IT, sportzalenzalen, gymtoestellen,…)   

 Stand van zaken GA2020 
 

  Project GA2020 
§ Laatste maand waren er een aantal bezorgdheden rond de samenwerking 

met de IT-partner. Dit rond communicatie, budgetoverschrijdingen, 
planning/tijdig opleveren en de samenwerking met de projectcoördinator. 
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§ Om de zaken duidelijk te stellen hebben  we eind december een meeting 

belegd met het management van beide partijen zodat duidelijke afspraken 
konden gemaakt worden. We gaan een meeting doen met dezelfde personen 
na afloop van fase 4 om te evalueren. 

§ Stand van zaken ontwikkeling 
o Fase1, 2  en 3 zijn afgewerkt 
o We zitten nu in de fase van de clubmodule. Testteam van de clubs is 

opgestart. Dealline is daar nog altijd april. 
 

 Ethisch    

 Tuchtreglement en tuchtprocedure  
Overleg ICES 

  § Er wordt nagegaan hoe we onze reglementen kunnen afstemmen op de 
modelreglementen. We laten ons hierbij ook begeleiden door Dynamo. 

§ Overleg ICES 
Gymfed heeft een overleg gehad met ICES over de samenstelling van het 
ethisch adviesorgaan. Zij hebben een voorstel geformuleerd dat besproken 
wordt in het ethisch adviesorgaan deze week. 

6. Varia  

 Sponsoring Sponsoring – stand van zaken 
§ Ethias wordt hoofdpartner van het Gymgala 2021 en 2022.   

7. Volgende Vergadering Datum: 16 februari 2021 

 
Verslag: Sonja Deneyer 


