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Aanwezig Bestuursorgaan: Peter F, Kurt M, Jimmy, Peter K, Tom VH, Paul, Lynn, Ilse V, Tom V 
Management: Ilse A 

Verontschuldigd Bestuursorgaan: Rosy , Tom V 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Nr Uur 
Onderwerp 

Document 
Ver. 

TO DO - 

Status 

informatief

/beslissing 

Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 

1. 19.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag 18 oktober 2022 

Verslag 20 sept 2022 

PF Goedkeuring Goedgekeurd 
Nog niet goedgekeurd, nog  verder aan te vullen (m.b.t. punt ethiek – aftoetsing met Ruth). 

2.  19.35 Dienstverlening GymFed  

  Sporttechnisch  

     / 

  Organisaties en events  

  Gymgala 

 

IA Korte 

toelichting -

praktische 

info deelname 

Voorbereiding loopt goed, 3 shows bijna uitverkocht. 

Overzicht deelnemers is zo goed als gekend, wel nog aan het onderhandelen met enkele gymnasten die 

deelnamen aan WK. Hopelijk met positief resultaat. 

  Clubondersteuning  

     / 

  Communicatie  

     / 

3. 19.40 Topsport  

     / 
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4. 19.40 Overlegorganen  

  Intern  

     / 

  Extern  

  Feedback omtrent RopeSkipping 

(internationaal) 

KM Ter info Kurt zit sinds deze zomer in het bestuursorgaan van de Europese Rope skipping federatie. Ook de 

internationale federatie heeft Kurt nu gevraagd in dat bestuursorgaan te zetelen. Felicitaties van de leden 

van de vergadering alsook succeswensen. 

 

SAMENGEVAT 

Kurt zit in beide organisaties nu als vertegenwoordiger voor België. 

Toekomst: doel van deze organisaties is om grotere community te vormen met urban sports, FIG, … . 

Gesprekken zijn hierover bezig. 

  Feedback FIG Congres 

 

 

 

 

Houding op congres European 

Gymnastics 

IA FIG Congres 

 

 

 

 

Congres UEG 

Feedback FIG Congres 

Jacqueline is op het congres geweest en heeft ons standpunt m.b.t. de oorlog in Oekraïne verdedigd. 

De statuten laten op geen enkele manier toe om deelnemers uit te sluiten van dergelijke event(s). Acties 

tegenover gymnasten kunnen wel genomen worden. 

 

UEG congres 

1 keer om de twee jaar vindt dit plaats, dit congres was normaal in 2021 maar werd uitgesteld omwille van 

Corona. Er zijn nu verkiezingen, ook Russische kandidaten staan ertussen. 

BESLUIT 

We zullen kandidaten uit Rusland, Wit-Rusland niet ondersteunen en dit ook zo meedelen aan KBT. 

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

     / 
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5. 20.00 Werking federatie  

  Organisatie – Goed bestuur  

  Resultaat zelf-evaluatie 

 

PF 

 

 Resultaat van de zelfevaluatie zit op dit ogenblik als bijlage in de Dropbox. Vraag van de voorzitter om dit 

goed te bekijken tegen volgende vergadering. Daar zal dit punt volgende keer terug geagendeerd worden 

om 15 min over te reflecteren en dan is onze zelfreflectie rond. 

 

TO DO 

Elk lid van het BO bekijkt tegen volgende bestuursvergadering de resultaten en bereidt een laatste reflectie 

voor. 

  Beleidsplan 2025-2028 – werking PF  In de zomer van 2024 moet een nieuw beleidsplan klaarliggen voor 2025-2028. Er is nog iets meer dan 1 jaar 

om dit voor te bereiden. 

 

Hoe?  

Wensen/ Ideeën over aanpak 

Huidig beleidsplan werd opgesteld door 2 dagen mee te sparren met de medewerkers, daarna lag een plan 

klaar voor het BO. Hoe gaan we dat nu aanpakken? Doel van het BO is om de gedragenheid van het plan nog 

te verhogen. 

 

• Eerst het grotere beleidskader definiëren: hoe zien we Gymfed binnen 10 jaar. Dan pas een beleidsplan 

maken voor de komende 4 jaar. Dus missie en visie dienen vooraf duidelijk te zijn. Ook de domeinen 

waarbinnen keuzes dienen gemaakt te worden moeten vastgelegd worden. Strategisch team is hier al 

een eind mee op weg, zie ook het BO van mei 2022 

o Missie & Visie 

o Bepalen beleidsdomeinen 

o Discussie over rol Strategisch team en die van het BO hierin. Bedoeling dubbel werk te 

vermijden en ook de beide organen efficiënt te laten werken en hun rol te laten spelen. 

Zie ook later in dit verslag (bij punt strategisch team). 
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• Onze klanten betrekken 

o Kan op verschillende manieren 

o Hoe maken we dit mogelijk? 

• Doordachte opmaak met voldoende tijd ook voor het BO om hierin te participeren en van gedachten te 

wisselen. 

• Out-of-the box denken moet kunnen en is van belang 

 

Extra documenten/bijlagen 

• Zie ook ppt beleidsplan PF 

• Zie ook visie document van TVH 

• Zie ook Paul die verwijst naar beleidsplan scholengroep.  

 

Ideeën 

• Expertises delen vanuit het BO, samen met de administratie zou fijn zijn. Zo kunnen de bestuurders elk 

vanuit hun expertises bijdragen bij de opbouw van het beleidsplan. 

• Stakeholders raadplegen is verrijkend, het BO werd ook gekozen door de clubs om een beleid te 

voeren.  

• Werkgroepen samenstellen per beleidsdomein (nog te bepalen): 3 momenten en deze voldoende uit 

elkaar plannen 

 

Uitdagingen/Wensen 

• Op basis van welke parameters kunnen we vandaag zeggen dat we als Gymfed goed bezig zijn? 

• KPI’s nog meer bekijken. 

• Draagvlak tussen operationeel team en beleidsteam zoeken. 

 

BESLUIT 

• Iedereen denkt na over welke domeinen er besproken zouden kunnen/moeten worden. 
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• Strategisch team neemt het verder op 

• Elke bestuurder laat weten of hij/zij tijd wenst of kan vrij (te) maken om dit traject mee grondig aan te 

pakken.  

  Strategisch team 

 

PF  Ppt door Ilse A 

Mogelijke topics zijn al deels opgelijst, dienen nog verder verfijnd en opgelijst. 

Strategisch team krijgt het fiat van het BO om verder te doen zoals gepland 

 

BESLUIT 

• Strategisch team werkt een timing uit  

• Elke bestuurder die wenst kan aansluiten bij het strategisch team. 

• Data en verslagen van Strategisch team worden bekendgemaakt bij het BO 

  KPI - Indicatoren   Document door Peter F doorgestuurd – er werd niet veel feedback op doorgegeven. 

Daarmee zal aan de slag gegaan worden in januari op het eerste bestuursorgaan. 

Clubondersteuning heeft wel al heel veel cijfers.  

 

BESLUIT 

• De ons reeds bekende cijfers moeten hierin opgenomen worden.  

• Feedback of suggesties mogen nog doorgegeven worden over welke KPI’s wel/niet interessant kunnen 

zijn. 

• Opstart januari 2023 - Ook opname in nieuw beleidsplan 2025 e.v. 

  Financieel  

  Oprichting financieel comité PK  Profiel lid: persoon die affiniteit en voeling heeft met financiën ➔ beleggingen, vermogensbeheer, iemand 

uit de revisorenwereld of een CFO. Deze profielen zijn een pluspunt en aanvullend aan de profielen die er nu 

al zijn (financieel beheerder Gymfed en teamleader financiën Gymfed). Eventueel kunnen we ook een 

oproep doen via onze clubs. 

Wat bieden wij hen? Een vrijwilligersopdracht met maatschappelijke impact, geen betaalde vergoeding (wel 

verplaatsingskosten).  
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BESLUIT 

• Peter K zal het profiel voor kandidaten finaliseren, op basis waarvan kandidaten worden 

gezocht/aangesproken. 

• Ook Gymfed kan/zal een oproep doen voor kandidaten.  

  HR  

  Personeelszaken 

 

IA  De externe IT-ers zijn begonnen en het gaat vooruit, lancering februari nieuw ledenprogramma zou nog 

haalbaar moeten zijn. 

  Aanwerving TSM IA Korte 

toelichting 

aanwervings- 

proces 

Nieuwe Topsportmanager is Ruben Neyens, hij start op 2 januari 2023.  

Ruben werd voorgesteld aan de taskforce Topsport Vlaanderen en kreeg daar ook groen licht. 

De medewerkers zijn allemaal op de hoogte van zijn start, externe communicatie wordt in december 

gepland. Vraag van het bestuursorgaan om dit voor het Gymgala te plannen. 

 

BESLUIT 

• Algemene bekendmaking aanwerving topsportmanager dient te gebeuren voor het Gymgala 

  Infrastructuur (IT, sportzalen, gymtoestellen, …)   

     / 

6. 21.40 Varia    

  Voorbereiding gesprekken herstel 

en integratie 

 Inplannen Voorbereidend gesprek met alle bestuurders wordt online ingepland. Ilse A stuurt een doodle uit. 

 

BESLUIT 

• Online meeting, inhoudelijke info en voorbereiding in Dropbox 

  Verslag WK TTM/TTJ 

 

 

 

 

Lynn V 

Tom VH 

 Toelichting van de ervaringen van Lynn en Tom VH. 

 

Congres safe sports, was heel boeiend met verschillende sprekers vanuit verschillende instanties. Doel is om 

in Antwerpen daar een vervolg aan te breien. 
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Ilse A was aanwezig met een afvaardiging vanuit Gymfed, Sport Vlaanderen, stad Antwerpen en Event 

Flanders. Iedereen was erg enthousiast om het WK mee te maken als voorbereiding op Antwerpen. 

  Uitnodiging door 

atletencommissie 

Ilse A  Uitnodiging Peter en Ilse A door de atletencommissie om deel te nemen aan de meeting 24 november. 

  Ethiek – dossiers 

grensoverschrijdend gedrag 

EA  Informatie en vragen vanuit het ethisch adviesorgaan: 

• Uitspraak van het VST m.b.t. ingediende klacht: het ethisch adviesorgaan informeert het BO m.b.t. de 

uitspraak. De betrokkene kan nog beroep aantekenen. 

• Vraag m.b.t preventieve ordemaatregel in ander dossier dat lopende is bij het VST maar waarbij er 

intussen een uitspraak op politioneel vlak is.  

 

BESLUIT 

• Het bestuur neemt kennis van de uitspraak van het VST en noteert dat beroep nog kan aangetekend 

worden. 

• Het bestuur spreekt in het andere dossier een preventieve ordemaatregel uit. Deze wordt door de 

voorzitter gecommuniceerd aan de betrokkene. 

  Teambuilding   28/11 teambuilding met de collega’s gepland.  

 

BESLUIT 

• Medewerkers hebben al een hele tijd geen teambuilding meer gehad en geven aan daar wel naar uit te 

kijken.   

• Richting zomer graag een teambuilding met medewerkers en bestuurders 

      

  Deugd en Moed Ekeren –  

20-12-2022 

  BESLUIT 

Volgende vergadering vindt plaats bij Deugd en Moed Ekeren 

7. 22.00 Einde vergadering    

 


