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Aanwezig RvB: Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Lynn Van Den Berghe, Kurt Moens, Tom Van Hauwaert, Jimmy Van Moer, Ilse 

Vanhoorelbeke, Rosy Taeymans, Tom Vlaeminck (vanaf punt 3) 

Gymfed management: Ilse Arys, Tim Moriau, Delphine De Jaeger (voor punt 2) 

Verontschuldigd / 

Afwezig zonder verontschuldiging / 
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  Verwelkoming en nieuwjaarswensen  

1. 19.00 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag GymFed BO 2021 - 

november en december 

PF Goedkeuring De verslagen van november en december 2021 worden via mail naar de bestuurders gestuurd ter goedkeuring. 

2. 19.05 Voorbereiding Algemene Vergadering  

  Begroting 2022 DDJ  De presentatie m.b.t. de begroting werd vooraf aan de bestuurders bezorgd (zie Dropbox) zodat ze deze voor de 

vergadering al konden doornemen en zodat op de vergadering vragen beantwoord konden worden.  

 

Delphine licht de grote lijnen toe van de begroting 2022: 
 

Doel: bereiken resultaat in evenwicht. 

 De voorgelegde begroting is nu negatief. Grootste ‘boosdoener’ hier is de stijging van de loonkosten. 

 De opgenomen subsidies worden verwacht, nog geen definitieve goedkeuring hierover ontvangen. 

 

Binnen alle domeinen werden verschillende besparingsrondes gehouden door de teamleaders, helaas met nog steeds 

een negatief resultaat voor de begroting. Dit met als grootste redenen: 

• Stijging loonkost 

• Inkomsten die we missen owv corona 
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Bespreking begroting:  

• Vragen m.b.t. verschuiving verschillende posten, verschil resultaat en begroting, coronatussenkomst vorig jaar en nu, 

loonpolitiek, welke zijn mogelijke meer-inkomsten, inkomsten van verkoop, … 

 

De presentatie wordt nogmaals overlopen om de beleidskeuzes te bespreken en al dan niet goed te keuren: 

• Het lidgeld voor Rope Skipping stijgt volgend seizoen (2022-2023) van € 10 naar € 12:  

 Het BO gaat akkoord met deze verhoging. 

• De verhoging van de prijs van de wedstrijdlicentie: 

 Vraag aan het organisatieteam om hierrond (in overleg met alle betrokkenen) een voorstel uit te werken ter 

bespreking op het BO van 15/02. 

• De kilometervergoeding van Gymfed wordt verhoogd van € 0,25/km naar € 0,30/km: 

 Het BO gaat akkoord met deze verhoging. 

 

3. 20.30 Topsport    

  Acrogym TM Beslissing 

 

Toelichting van de discipline Acrogym in de werking Gymfed, mogelijkheden voor de toekomst en voorstellen tot 

beleidsbeslissingen te nemen door het BO (zie ook ppt in Dropbox). 

 

Mogelijkheid tot vragen stellen door de verschillende bestuursleden: ledenaantallen in Vlaanderen, Wallonië, Europa en 

de wereld, mogelijkheden tot groei in subsidies van Sport Vlaanderen, mogelijkheden tot ondersteuning door BOIC. 

 

Er wordt nog geen beslissing genomen, een extra BO zal ingepland worden om van gedachten te wisselen.  

4. 21.50 Varia    

  • Aanbieding van een 

geschenk aan alle leden 

van het BO en het 

management 
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• Nieuwe datum 

vergadering BO maart 

2022 

• Etentje 18 januari 

• Bestuursvergadering op dinsdag 8 maart 2022 en niet dinsdag 14 maart 2022. Dit ifv voorbereiding en administratieve 

deadlines voor algemene vergadering Gymfed. Start om 19.30 uur. 

 

• Volgende week, dinsdag 18 januari geen etentje, geen meeting. 

  Volgende vergadering BO  

     Dinsdag 15/02/2022 om 19.30 uur 

 22.00 Einde vergadering    

 


