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Aanwezig Gymfed: Ilse Arys, Ruth Franceus (enkel punt 2) 
Bestuursorgaan: Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Tom Van Hauwaert, Tom Vlaeminck, Ilse Vanhoorelbeke  
Oudercommissie: Jan Goossen (enkel punt 3) 

Verontschuldigd Gymfed: 

Bestuursorgaan: Jimmy Van Moer, Lynn Van den Berghe, Kurt Moens, Rosy Taeymans 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Nr Uur 
Onderwerp 

Document 
Ver. 

TO DO - Status 

informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging/Bijkomende info 

1. 19.30 Personeel   

  Aanwerving 

Topsportmanager 
IA/PF Toelichting status Stand van zaken wordt gegeven m.b.t. aanwerving nieuwe topsportmanager. 18 oktober is een 

finaal gesprek met de 2 laatste kandidaten. Alle bestuurders worden hiervoor uitgenodigd. 

BESLUIT 
18 oktober zijn er om 16 uur en om 17.30 uur gesprekken gepland. Bestuurders mogen 
aanwezig zijn. Welke kandidaat welk uur komt wordt later nog bepaald. 

 

2. 19.40 Ethisch  

  Voorbereiding volgende 

stap 

Ilse A 

Paul  

Gesprek met 

interactieacademie 

In het kader van herstel en integratie werd een voorbereidend gesprek gevoerd door Paul en 
Ilse met de Interactie-Academie, de topics uit dit gesprek worden op een apart moment met de 
bestuurders besproken.  

BESLUIT 
 
Dagelijks bestuur zal deelnemen aan volgende gesprekken, de bestuurders zullen vooraf online 
bijeengeroepen worden om de gesprekken mee voor te bereiden. 
 

 

  Ethische beleid in praktijk RF Toelichting en bespreking Ruth overloopt de PPT die ter beschikking werd gesteld aan en doorgenomen door de 
bestuurders.  
 
Bespreking: 
Wijziging (doorsturen van een dossier naar het VST door de federatie-API) zou pas ingaan vanaf 
volgend seizoen (bij publicatie Algemene richtlijnen op 1/09/2023).  
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Nr Uur 
Onderwerp 

Document 
Ver. 

TO DO - Status 

informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging/Bijkomende info 
In het tuchtreglement is het vandaag opgenomen dat het door het bestuursorgaan dient te 
gebeuren. Doorverwijzen van de bevoegdheid zou dan pas vanaf 1/09/2023 gebeuren naar de 
federatie API’s. Het team caseondersteuning kan nog advies vragen aan het bestuursorgaan, 
indien dit team dat zou willen. 
In de notulen van het BO opnemen aan wie we het mandaat geven is voldoende om het te laten 
ingaan.  
 
Bijlage: ppt Ethisch beleid Gymfed 
 

BESLUIT 
 
Planning om het tuchtreglement aan te passen waardoor met ingang van het sportjaar ‘23-’24 
het mandaat van het bestuursorgaan overgezet wordt naar de federatie API’s. Wijziging wordt 
verder voorbereid met als doel binnen enkele maanden goed te keuren. 
 
Vraag ook om adviezen te krijgen hoe we als bestuursorgaan de problematieken kunnen 
aanpakken en een idee ook in welke disciplines ze zitten en in welke niveaus.  

 

3.  20.30 Atleten en Oudercommissie Commissie   

  
Werking en output 

Atletencommissie 
LVDB Toelichting en bespreking 

Dit punt wordt niet behandeld deze vergadering, een verslag van deze commissie volgt later 

deze week, schriftelijk.  

  
Werking en output 

Oudercommissie 
JG Toelichting en bespreking 

Toelichting werking oudercomité: 

• Feedback beluisteren voor wat er leeft, gebeurt, … 

• Doelstellingen 

• Team reminder 

• Werkwijze 

• Verwezenlijking 

• Visie / wat is gebeurd, gelukt/niet gelukt 

Elke laatste do van de maand komen ze bijeen. 

Mooi werk geleverd 

Bijlage: ppt oudercomité 
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Nr Uur 
Onderwerp 

Document 
Ver. 

TO DO - Status 

informatief/beslissing 

Beslissing 

Opvolging/Bijkomende info 
 
Momenteel 1 open plaats binnen het oudercomité - invulling van de 8ste man: huidige mandaat 
oudercomité loopt tot juni 2023, voor nieuwe kandidaat best kandidatuur openstellen voor 
iedereen voor de resterende duur van het mandaat. 

BESLUIT 

 

Verslagen ook ter beschikking stellen van het bestuursorgaan zodat het bestuursorgaan tijdig 

zaken kan capteren. Zoeken naar de beste manier van samenwerken, zeker ook met de nieuwe 

topsportmanager. 

 

Nieuwe kandidaat voor het oudercomité. Voorstel wordt gedaan aan bestuursorgaan die de 

kandidaturen zal doornemen. Oproep tot tijdelijke versterking tot aan de volgende 

verkiezingen. Per discipline (bij voorkeur) minstens 1 ouder vertegenwoordiger van kind in Gent  

 

4. 22.00 Einde vergadering    21 oktober nieuwe datum huldiging World Games (ACRO en tumbling). Coaches en clubs 

worden hierbij ook uitgenodigd. 

 


