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RVB 17.09.2018: goedkeuring
verslag

2.

TO DO’s - stand van zaken
Loonbeleid

Regeling afvaardiging bestuur
internationale wedstrijden

3.

Bilateraal gesprek subsidies 2019
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delijke

Opvolging / bijkomende info

Beslissing: goedgekeurd

toelichting

Beslissing: afvaardiging wordt
beslist door RVB. Er wordt
jaarlijks een maximum budget
bepaald
Toelichting

TB

Werkgroep/
management

.
De werkgroep is samengekomen vóór de RVB.
 Lode heeft een simulatie gemaakt van de loonkost
over een periode van 15 jaar.
 Het huidig decreet is geënt op andere parameters
dan het vorig decreet = niet meer op personeel. Een
andere piste voor onze loonpolitiek is aangewezen.
 Het management zal hierover regelmatig
terugkoppelen naar de RVB. De medewerkers zullen
ook geïnformeerd worden over het globaal concept.
 Nota Lode over afvaardiging internationale
wedstrijden wordt besproken. Enkel EK/WK TTM,
TTJ, Acro en Ropeskipping


Bilateraal gesprek over het dossier 2019 heeft
plaatsgevonden op 1 oktober bij Sport Vlaanderen.
We hebben voor verschillende beleidsfocussen
projecten ingediend :
o Jeugdsport = Q4Gym
o Innovatie = project kleutergym en online
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4.

Financiën: forecast september

Toelichting





5.

Organisaties
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leerplatform voor de trainers
o Laagdrempelig = uitbouw freerunning
Voor freerunning hebben we naast de
werkingskost ook een HT medewerker gevraagd
om de contacten met steden/communities te
kunnen intensifiëren.
Alle projecten worden voorgelegd aan commissies,
die in de loop van november beslissen over de toe te
kennen subsidie. Het totaal bedrag van de
ingediende projecten is veel hoger dan de
beschikbare middelen. Wij krijgen feedback over de
toekenning half december.
Bilateraal gesprek topsport is pas eind november.
Nota forecast wordt besproken. De forecast geeft
een voorlopig positief resultaat voor 2018.
De grootste factor is de afrekening subsidies 2017.
ste
Het is het 1 jaar van het nieuwe decreet, dat voor
Gymfed positiever is dan initieel ingeschat. Op basis
van deze afrekening kunnen we de subsidies voor de
begroting 2019 correcter inschatten.
Kaderdag dans : meer deelnemers dan vorig jaar
Kaderweekend: meer dan 2000 deelnemers. Is een
record. Het zou interessant zijn om te weten hoeveel
potentiële deelnemers er waren voor bepaalde
sessies, die moesten afhaken omdat die sessies
volzet waren. Wordt meegenomen in de evaluatie.
Gymgala: nog 900 tickets voor zaterdag en 700 voor
zondag. Zondag veel populairder dan vorige jaren.
Sporttechnisch team zal een toelichting komen
geven op volgende RVB over de lopende projecten.
(kleutergym en leerplatform trainers)
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Topsport
Selecties WK
Continuïteit TTM
Aansluiting BTS
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Beslissing: aansluiting BTS wordt
niet aanvaard




8.

Varia
Data DB/RVB




Selectie werd vandaag voorgesteld aan de pers.
Na WK worden er gesprekken opgestart voor de
volgende Olympiade.
BTS is een omnisportclub die aangesloten is bij
Sporta. Bij BRSF konden ze deelnemen zonder alle
leden aan te sluiten. Bij Gymfed is dit niet mogelijk
en de club heeft beslist niet meer aan te sluiten bij
Gymfed. Nu zijn er 7 skippers afgescheurd en willen
ze via een feitelijke vereniging (BTS) aansluiten bij
Gymfed.
Is niet volgens onze policy. De aansluiting wordt niet
aanvaard.
Sonja bezorgt tegen volgende week een voorstel van
data 2019.
Vraag naar App aanwezigheden trainers/gymnasten:
wordt getest bij een paar clubs. Het is de bedoeling
om deze volgend seizoen te kunnen aanbieden.

Verslag: Sonja Deneyer
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