
 

Bestuursorgaan  15 juni 2021 
19.30 uur – ONSITE 

VERSLAG	
 	

 
    Ó 2021 www.gymfed.be                           1 

 

Aanwezig Peter Frederickx, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Ilse Vanhoorelbeke, Tom Van 
Hauwaert, Tom Vlaeminck, Jimmy Van Moer, Tim Moriau (online vanuit buitenland), Ilse Arys, Sonja Deneyer, 
Delphine De Jaeger 

Verontschuldigd Paul Standaert, Kurt Moens 
Afwezig zonder verontschuldiging / 

 

Nr 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
 Varia  

 Pensioen van Sonja PF  § We bedanken Sonja voor haar ganse carrière bij de 
federatie 

§ We wensen Sonja veel plezier met haar pensioen. 
 Heengaan van Mathilda Peeters, schoonmoeder van Rosy 

en gewezen bestuurder van gymfed 
PF  § Deelneming vanwege alle aanwezigen 

0 Financieel  

 AV Gymsport 
 

DDJ  § Sonja haar ontslag wordt aanvaard. 
§ Tim Moriau wordt aanvaard als bestuurder. 
§ Delphine licht financieel resultaat en begroting toe. 

Wordt aanvaard door het bestuur. 
 AV Gymevents DDJ  § Sonja haar ontslag wordt aanvaard. 

§ Tim Moriau wordt aanvaard als bestuurder. 
§ Delphine licht financieel resultaat en begroting toe. 

Wordt aanvaard door het bestuur. 
 Slottoespraak AV Gymsport/AV Gymevents PF    

1. Goedkeuring vorig verslag  

 Open To Do’s -verslag 18-05-2021 
1) Samenstelling tucht- en beroepskamer 
2) Contact voorzitters atleten/oudercommissie 
3) Samenwerking ESC – GA2020 (zie verder) 

PF Informatief 1) Komt terug bij het puntje tuchtreglement. Is nog 
niet in gang getreden omdat het tuchtreglement 
nog niet gefinaliseerd is. 
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2) PF heeft met voorzitters van ouder- en 

atletencommissies gesproken. Was heel positieve 
ervaring en willen we in de toekomst blijven doen. 
In september komen deze voorzitters zichzelf 
voorstellen op het BO. In de commissies leeft heel 
wat en er zal zeker heel wat uit voort komen, waar 
we rekening mee zullen moeten houden. PF en 
voorzitters zullen af en toe onderling overleg 
plegen. Verslagen van commissies zullen onderling 
uitgewisseld worden. Conclusie: zeer gedreven 
commissievoorzitters. 

3) Samenwerking ESC: komt later terug aan bod 
 [2021-05-18 Verslag.docx] SD Goedkeuring Verslag wordt goedgekeurd.  

2.  Dienstverlening GymFed  

 Administratief  

 Algemene richtlijnen: 
- Bevoegdheden organen & commissies 
- Tuchtreglement 

IA Toelichting & beslissing • Bevoegdheden organen en commissies: staat in 
algemene richtlijnen. Moet up-to-date gebracht 
worden. Vraag om dit thuis na te lezen en 
opmerkingen door te sturen. 

• Huidige richtlijnen: https://gymfed.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/editor/660fb5f51169515682ddc
c620ef85204.pdf  

• Tuchtreglement: moet vernieuwd worden. Ilse A 
presenteert en stuurt tekst door zodat we thuis 
verder kunnen bekijken en opmerkingen 
doorsturen. 

 Reglement infrastructuur IA Toelichting & beslissing • Document werd in de dropbox gezet 
• Werd up-to-date gesteld, meer naar de realiteit 

(niet enkel voor clubs met topsportdoelstellingen, 
maar ook wedstrijdtoestellen). 
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 Sporttechnisch  

 /    

 Organisaties en events  

 /    

 Clubondersteuning  

 /    

 Communicatie  

 /    

 Ethisch  

 Opvolging onderzoeksrapport IA/PF Informatief Wordt uitgesteld naar volgende vergadering. 

3. Topsport  

 Uitbouw IDT TM Informatief • Nieuwe kine: Vincent Callewaert 
• Nog 1 vacature voor physical coach.  
• Voedingsdeskundige: bij TTJ en Acro is Raf Van Dyck 

erbij gekomen. Komt 1 keer per week om 
gymnasten op te leiden. Acro is zeer 
blessuregevoelig, dus medische begeleiding is zeer 
belangrijk. 

• Bij heren komt ook psycholoog Stef Van 
Puymbrouck. 

• Begeleiding wordt ook uitgebreid naar de jongere 
gymnasten (focus LA 2028), niet enkel de senioren 
(focus Parijs 2024) 

• Tim toont Excel file met overzicht. Dit bestand 
wordt in de dropbox gezet 
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• Tim werkt een informatiebrochure uit voor ouders 

zodat zij weten wie wie is in de topsportstructuur, 
wie wanneer bereikt kan worden, wat hun taken 
zijn, … 

 Topsportstructuur ACRO  TM Toelichting • Goede sportieve resultaten. Omkadering moet op 
punt gesteld worden, onderzoek naar financiële 
plaatje hiervan is noodzakelijk. 

• Ilse A stelt een discussie op de volgende BO voor. 
Zij brengt de laatste cijfers mee zodat duidelijk 
wordt wat er al is, en wat er (nog) niet is. 

• Tom V merkt op het terrein dat er meer 
mogelijkheden zijn voor acro gymnasten, waarvoor 
dank. Hij stelt voor om extra middelen te zoeken, 
bv door het opstellen van een sponsordossier. 

• Peter K: sponsoring moet naar de federatie gaan 
die dan beslist naar welke discipline deze middelen 
gaan. 

• Rosy T: Nieuwe voorzitter van FIG heeft beslist om 
met parcours naar de OS te gaan, en heeft 
daardoor sponsors voor parcours binnengehaald. 

• Tim M: centrale werking moet verder met goede 
structurele omkadering zoals bij TTj/TTm. Clubs 
moeten terug mee betrokken worden in het 
verhaal, want clubs hebben het vandaag moeilijker 
om gymnasten naar Gent door te sturen. Wordt 
nagedacht over hoe het succes van een gymnast 
kan uitstralen op de club. 

 Verenigingswerkers TU, TRA, ACRO TM Informatief • TU/TRA moet in de toekomst beter ondersteund 
worden (niet-financieel), want gevoel heerst sterk 
dat ze niet gehoord worden door Gymfed. 
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• Verenigingsmedewerkers moeten de brug maken 

tussen clubs en Gymfed (o.m.: coaches 
samenbrengen, gezamenlijke stages, …) 

• Deze personen krijgen een vrijwilligersvergoeding. 
4. Overlegorganen  

 Intern  

 /    

 Extern  

 /    

 Geplande overlegmomenten (intern, extern, clubs,..)  

 Startvergadering op 18/08  Informatief Zal online doorgaan. 

     

5. Werking federatie  

 Organisatie – Goed bestuur  

 /    

 HR  

 Vacature coördinator regiowerking topsport  TM Toelichting & beslissing • Vacature om regiowerking verder uit te werken en 
te ondersteunen en om de centrale operationele 
werking in Gent uit te breiden (gesprekken met 
ouders, scholen, …). 

• Enkele bestuursleden vragen om een overzicht te 
krijgen van welke personen waar werken in de 
topsportwerking. 

 Vacature medewerker communicatie (ifv WK 2023) IA Toelichting & beslissing • Vraag om een aanwerving te doen in het kader van 
het WK. Huidige communicatieteam heeft zwaar 
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jaar achter de rug en het blijft heel druk met 
ethische en andere projecten en nu komt het WK 
eraan. Nieuwe persoon van september 2021 – 
december 2023 en neemt dagdagelijkse werking 
over: social media, persberichten normale 
internationale wedstrijden, …) Delphine start dan 
met WK communicatieplannen. 

 Tijdelijke vervangingen personeel IA Informatief • Toelichting zwangerschapsvervangingen. 

 Opleiding personeel IA Informatief • Tim M bekijkt opleiding van coaches. 
• Ilse A kijkt naar interne opleidingen (photoshop, 

team coaching, …) Wordt bekeken of Koen 
Vermeulen (gekend van vrijwillligerswerk 
opleidingen) dit kan begeleiden. 

• Jimmy VM: bij hem op het werk is een KPI 
gekoppeld aan het volgen van 100 bijscholingsuren 
per jaar. 

 Infrastructuur (IT, sportzalen, gymtoestellen,…)   

 GA2020 – begeleidingscommissie + gesprek ESC SD Informatief Sonja overloopt wat de begeleidingscommissie gisteren 
heeft besproken. Zie ppt. 

6. Varia  

 Traject Strategies & Leaders IA Informatief Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 

 Clubgrade IA Informatief Wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 

7. Volgende vergadering BO Na de zomer, datum nog te bepalen. 

 
Verslag: Tom Van Hauwaert 


