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Aanwezig BO: Peter Frederickx, Lynn Van Den Berghe, Jimmy Van Moer, Ilse Vanhoorelbeke, Rosy Taeymans, Tom 

Vlaeminck, Kurt Moens 

Gymfed management: Ilse Arys, Tim Moriau 

Verontschuldigd Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Tom Van Hauwaert 

Afwezig zonder verontschuldiging Geen 
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informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 

1. 19.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag BO 19-04-2022 PF Nog op te maken Verslag dient nog opgemaakt te worden. Vraag om de vergadering gestructureerd te laten 
verlopen zodat nota nemen makkelijker wordt. 
 
Goedkeuring verslagen december 2021 t.e.m. maart 2022. 

2. 19.40 Werking federatie  

  Organisatie – Goed bestuur  

  Indicatoren werking Gymfed: voor 

opmaak 6-maandelijkse 

scoringstabel  

(rapportage niet-financiële 

rapportage) 

 Presentatie Inge Doens over 

Power BI 

 

To do 

• Indicatoren bepalen door 

leden BO 

• Aanzet indicatoren door 

Peter F 

• Indicatoren per thema 

bepalen 

• Indien we dashboards 

wensen ifv BO meeting 

mogen we dit zeker aan 

Inge D opvragen ter 

Het BO wenst op basis van indicatoren de bestuursopdracht goed te volbrengen.  

Handig daarbij is een dashboard met gegevens die indien gewenst en graag 6-maandelijks 

kan dienen als basis voor het nemen van beleids- en andere beslissingen en voor het 

bepalen van KPI’s. 

 

Doel is in de nabije toekomst indicatoren te bepalen die wij als BO wensen. Peter F zal een 

aanzet doen tot het bepalen van enkele indicatoren. Ook alle andere bestuursleden mogen 

suggesties doorgeven aan Peter F. Ook het schikken per thema is een doelstelling. Hierbij 

denken we aan trainers, leden/clubs, bestuurders & opleidingen, trainers & opleidingen, … 

 

Als ondersteuning van de toelichting worden de dashboards die al gegenereerd kunnen 

worden, getoond op groot scherm.   
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voorbereiding van onze 

meeting(s) 

Opzet van de opmaak dashboarden is omdat Gymfed heel wat data ter beschikking heeft 

van de clubs en men deze data wil inzetten om hun service qua clubondersteuning nog te 

verbeteren.  

De gegenereerde dashboards geven snel beeld van 

• hoe het met Gymfed, leden e.a. gesteld is 

• hoe het met een individuele club gesteld is  

 

Het algemeen dashboard van de gegevens op Gymfed-niveau is enkel zichtbaar voor de 

leden van het BO. Clubs zien enkel hun eigen gegevens. Deze zijn gebaseerd op de 

informatie die in het ledenbeheer-programma zijn opgenomen. 

Andere gegevens/bestanden als deelname aan events, data ivm communicatie, aantal 

opleidingsmomenten en deelnemers, en dergelijke zijn vandaag hier nog niet aan gelinked. 

 

In de toekomst zouden we nog meer gegevens kunnen in dashboards stoppen. Er zijn nl 

nog heel wat meer gegevens beschikbaar dan deze die nu gebruikt worden. Suggesties dus 

zeker welkom bij Inge Doens, clubondersteuning. 

 

Opm:  

• Hoe beter de clubs het ledenbeheer invullen, hoe accurater de gegenereerde 

dashboards.     

• Update gebeurt ’s nachts. 

 

Toelichting verschillende pagina’s/dashboards. Deze zijn opgelijst links van het scherm. De 

volgorde is nog niet optimaal en zal dus nog worden aangepast. Er wordt gewerkt met 

staffels en je kan “hooveren”… wat betekent dat je, bij het verplaatsen van de muis over 

het dashboard je nog extra gegevens kan zien. Je mag overal op klikken, je kan niets 

veranderen of “stuk” maken. 

 

Eventueel nog aan te vullen/ toe te voegen mogelijkheden: 

• Filter mogelijk tussen andere sporten en gymfed-disciplines 
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• Evolutie kunnen zien  

o % tov club 

o % tov vroeger 

o Eventueel flikkerlicht vanaf een bepaald percentage 

• Gegevens over trainers 

o Nu voornamelijk opgeleid/niet-opgeleid 

o Andere gegevens via Q4Gym gewaardeerd 

o Toekomst ook bv pedagogisch diploma, … 

 

Clubadvies 

• Bij clubbezoeken geeft Gymfed vrij recent ook advies over betalingsreferenties 

voor trainers. Dat kwam goed aan. 

 

Andere 

Dashboard van de club ook op de pagina van het ledenbeheer plaatsen. 

  Bespreking werking en eerste 

resultaten strategisch team 

IA/LV

/JVM 

Toelichting – Bespreking 

werking 

Bij deze bespreking hoort een ppt. 

Dit team bestaat uit 7 stoelen waarvan 1 vrije voor mocht het gewenst/aangewezen zijn 

iemand extra uit te nodigen op basis van kennis/ervaring/… 

Leden: 2 leden uit BO, management en operationele werking 

• Ilse A 

• Tim M 

• Jimmy 

• Lynn V 

• Ruth 

• Delphine 

 

Doel  

Tijdig starten met opstellen beleidsvisie en opmaak beleidsplan. 

Als federatie snel kunnen beslissen in beleidskeuzes indien aangewezen/noodzakelijk.  

Deels als beleidsvoorbereiding, deels al onmiddellijk implementeerbaar. 
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Tijdens deze BO wordt door Ilse A en de andere leden van het strategisch team die 

aanwezig zijn voorgesteld wat er tot nu toe is besproken en afgerond. Er wordt van het BO 

verwacht een beslissing te nemen over de inhoud in grote lijnen zodat het strategisch team 

weet of ze hier al/niet gewijzigd mee verder aan de slag kunnen. 

 

Einddoel: in september voorleggen en als input nemen voor nieuw beleidsplan.  

 

Besluit: Het BO bespreekt de inhoud van de presentatie, geeft haar bemerkingen mee en 

geeft groen licht aan het strategisch team om hiermee verder te gaan. 

3  Diversen  

  Evaluatie-Feedback meetings: 

• Taskforce actieplan 

presentatie 

• Huldiging atleten 

   

  Viering 100 jaar Mortsel op 21-05   Er wordt gevraagd wie de “erkenningsschotel” kan bezorgen aan Mortsel. Rosy neemt dit 

op zich. 

  Groot BK – Aanwezigheid leden BO   We wachten de verdere planning af zodat meer details gekend zijn over wanneer het 

meest aangewezen is dat het BO aanwezig is. Doel is om op elk moment toch minstens één 

bestuurslid aanwezig te hebben. 

Op zaterdag is er van 18-20 uur VIP, daar is BO sowieso op uitgenodigd. Rosy 

verontschuldigt zich. 

  Beleidsonderwerpen te bespreken 

in de toekomst 

  Opleiding trainer B/A wordt niet vaak georganiseerd of zelfs ook afgelast. Is ontmoedigend 

voor de geïnteresseerden. Soms moet men 5 jaar of meer wachten. 

  Alg vergadering BOIC – 8 juni 2022 PF Deelname Peter F en Tim Moriau nemen deel. 

  Alg verg KBT – 16 juni 2022 Allen Deelname Combinatie met etentje, vlak bij Aalst. Locatie wordt nog doorgegeven 

  Volgende vergadering BO 14 juni, Puurs  

3. 22.00 Einde vergadering    

 


