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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen 

 

2. Presentatie Tineke Sonck - Dr. Tine Vertommen: 

Een getuigenis en de feiten: de preventie van seksueel overschrijdend gedrag in de sport. 

 

3. Controle van de volmachten 
 

Regio’s # vertegenwoordigde clubs # stemmen 

Limburg 8 21 

Kempen 11 28 

Antwerpen Noord 19 50 

Waas en Dender 4U 7 21 

GYMVA 5 15 

Kust en Hinterland 2 6 

Zuid West-
Vlaanderen 

7 18 

Denderend 
Pajottenland 

2 6 

Dijle-Rupel 11 31 

Oost-Brabant 4 12 

TOTAAL 76 208 

 
4. Aanduiding stemopnemers 

     Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van: 

▪ Gewijzigde lidmaatschappen 
▪ Verslag Algemene Vergadering 24.03.2018 
▪ Jaarverslag 2018 
▪ Financieel jaarverslag 2018 en kwijting RvB 
▪ Begroting 2019 

 
     Aangeduide stemopnemers: 

▪ Joris Daems (Regiocoördinator Kempen) 
▪ Isabelle Maesfranckx (Regiocoördinator Denderend Pajottenland) 

 

 

 

Verslag Algemene Vergadering  
28.03.2019 
Sint-Niklaas 
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5. Gewijzigde lidmaatschappen 

1. Nieuwe club 

De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van Gymfed worden      
voorgesteld: 

 
Club Regio 

1. RGD Academy (Kessel-Lo) Oost-Brabant 

2. Turnkring Kluisbos GYMVA 

3. Moves (Zwijndrecht) Antwerpen Noord 

4. On the Move Bewegingsacademie (Wuustwezel) Antwerpen Noord 

5. Turnkring De Zottegymse Salto’s Denderend Pajottenland 

6. Gymcentrum Klein-Brabant Dijle-Rupel 

7. Blijf Jong vzw (Heist-op-den-Berg) Kempen 

 

Alle clubs worden met handgeklap aanvaard. 

 

2. Clubs die niet meer aangesloten zijn: 

Club Regio 

1. Enigma Gent GYMVA 

2. FBW Sport & Fun Limburg 

3. Flip-4-Fun Limburg 

4. KBTS vzw Antwerpen Noord 

5. Movimento Hove vzw (nu bij: Movimento vzw) Antwerpen Noord  

6. Turning Point Balletschool Antwerpen Noord 

7. Vroom en Vrij vzw Bornem Dijle-Rupel 

 
6. Verslag Bijzondere Algemene vergadering 24 maart 2018 

Stemming: het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Overzicht werking 2018 
Het werkingsverslag 2018 wordt unaniem goedgekeurd. 
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8. Financieel jaarverslag 2018 

▪ De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder,  
Peter Kopydlowski. We sluiten 2018 af met een positief resultaat: 
Operationeel resultaat = + 851 euro 
Uitzonderlijk resultaat =  + 243 281 euro (voornamelijk door positieve afrekening van subsidies 
m.b.t. tot het werkingsjaar 2017) 
Totaal resultaat = + 244 132 euro 

▪ Resultaatverwerking: over te dragen resultaat = 244 132 euro 
▪ Peter Kopydlowski geeft ook een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening Gymfed, 

Gymevents  en Gymsport.  
 
 

9. Verslag van de auditor 

Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°. De auditor verklaart dat 

de balans en de resultatenrekening van de Gymnastiekfederatie een getrouw beeld geven van de 

resultaten, de financiële toestand en het vermogen. 

 

10. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 

Stemming: het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de 

Raad van Bestuur.  

 

11. Actieplannen 2019 

De actieplannen voor 2019 worden voorgesteld door de verantwoordelijken van de verschillende 

domeinen: Lode Grossen (Algemeen manager), Ilse Arys (Marketing- en eventmanager), Sonja 

Deneyer (Administratief en financieel manager). 

 
 

12. Bespreking en goedkeuring begroting 2019 

▪ De verschillende posten worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. 
De begroting  2018 heeft een positief resultaat van 46 093 euro 

▪ Vanaf het seizoen 2019-2020 zal het lidgeld als volgt aangepast worden: 
 

     
   

 
 
 
 
 

 
Tijdens de Algemene Vergadering van 2015 heeft Gymfed het engagement aangegaan om 
maximaal eenmaal per Olympiade (4 jaar) een aanpassing van de lidgelden te overwegen. De Raad 
van Bestuur en het management van Gymfed zien zich genoodzaakt om de lidgelden, zeker 
gedeeltelijk te verhogen.  
 
Eén van de  redenen hiervoor is het feit dat het huidige subsidiëringsmechanisme (decreet van 
2017) volledig verschilt van het vorige. Onder het vorige decreet van 2001 was ongeveer 70 % 
personeelssubsidies, momenteel bedraagt dit nog 8 %. Daarnaast is er de aanpassing aan de inflatie 
van de prijzen. 

Soort lid Actueel lidgeld Lidgeld vanaf 
2019-2020 

Gym € 12 € 14 

Dans € 12 € 12 

Rope skipping € 10 € 10 

Freerunning € 8 € 8 
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Belangrijkste reden voor  de verhoging is vooral een gevolg van de inspanningen inzake 
ondersteuning, innovatie en optimalisatie voor onze hoofdactiviteit, gymnastiek.  

 
Zowel voor het recreatief turnen (begeleidingsprogramma’s zoals Gymstars, We are Next, Multi 
Skillz for Gym en het nieuw te lanceren Kidies-programma), voor de competitieve gymnastiek 
(organisatie wedstrijden, opmaak wedstrijdprogramma’s, scoreverwerking, bijscholingen, 
opleidingen van trainers en juryleden, ondersteuningsprogramma’s zoals Judge@home en 
coach@home) en voor topsport worden er permanente inspanningen gedaan door onze 
medewerkers om de kwaliteit ervan steeds verder te optimaliseren en zoveel mogelijk rekening te 
houden met de wensen van onze leden. 

 
Gymfed heeft er aangehouden om de verhoging van de lidgelden zo beperkt mogelijk in te vullen. 
De huidige lidgelden voor de Ropeskippers zijn vastgelegd in de fusieovereenkomst met het 
toenmalige BRSF. Na 2020 wordt het lidgeld geleidelijk tot het niveau van de gymclubs gebracht.  
 
Met Parkour/Freerunning willen we inzetten op de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve en 
laagdrempelige discipline, vandaar dat we het instaplidgeld lager hebben gehouden. 
 
Aangezien dans niet echt onze corebusiness, en we geen sportieve programma’s voor dans 
ontwikkelen, ondanks het feit dat we wel een attractief danscircuit organiseren, hebben we het 
lidgeld voor deze leden niet verhoogd.  
Daar waar we inhoudelijk en organisatorisch merkelijk bijkomende en systematische inspanningen 
doen om ons gym-product te optimaliseren hebben we een beperkte lidgeldstijging doorgevoerd. 

 
Stemming over de begroting: 

o  158   Ja 
o   21  Onthouding 
o   29  Neen 

 
   De begroting is goedgekeurd 

 
13. Huldigingen 

▪ Wim Van Echelpoel wordt gehuldigd als erebestuurder Gymfed 
▪ Q4Gym-award: Turnkring Olympia Merelbeke is de best scorende club in Q4Gym en ontvangt 

van onze toestelpartner Janssen & Fritsen een cheque van 1 500 euro 
▪ Huldigingen clubs 

o Gymbat Blankenberge  25 jaar 
o Gympie Moorslede  25 jaar 
o Happy Gym   25 jaar 
o Recrean skippers   25 jaar 
o 2the Point Gym and Dance 50 jaar 
o Steeds in Form Ooigem  50 jaar 
o Pro Patria Wijgmaal  100 jaar 
o LB Dynamic Gym   125 jaar 
o Kon. Lierse Turnkring  125 jaar 
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14. Slottoespraak 

De voorzitter bedankt de partners van Gymfed. Hij bedankt de aanwezige leden voor het 
vertrouwen en nodigt hen uit voor een drankje.  

 
 

  
 
 
          

 
 

voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


