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Aanwezig Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Danny De Cauwer,  Peter Frederickx, Paul Standaert, Kurt Moens, 

Tom Van Hauwaert, Wim Van Echelpoel,  Rosy Taeymans, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Gilbert Vercammen  

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. RVB 15.01.2018: goedkeuring 

verslag  

Beslissing: verslag wordt 

goedgekeurd 

     

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

 .  

 Tumbling hal in Gent Toelichting    Lode/Jean  Hal Gent: er is een afspraak doorgegaan met de 

beheerder, maar die heeft geen feedback meer 

gegeven op onze vraag. 

 Clubs zitten momenteel in de topsporthal. Vraag van 

ons om enkel A-niveau toe te laten. Sport 

Vlaanderen moet hierover beslissen. 

3. Personeel      

 Aanwerving tijdelijke 

medewerker communicatie 

Toelichting   Management Er is een back-up nodig om de taken van Ilse op volgen, zeker 

voor het WK. Taken in marketing worden door Delphine 

opgenomen. Voor Delphine  moet dan een extra medewerker 

voorzien worden. We hebben een 10-tal kandidaturen 

ontvangen.  

1
ste

 kandidaat heeft afgehaakt. Nog 2 kandidaten moeten 

geïnterviewd worden . 

 Vacature senior accountant    Management Vacature is gelanceerd. 

4.  Organisaties/evenementen 

WK Acro 

Toelichting   Ilse Budget is nog een hekel punt. Probleem met een hotel voor 

annulatiekosten. Wordt momenteel onderhandeld. 

5. Algemene vergadering Beslissing:      Kandidaturen bestuurders 
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informatief/beslissing 
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Agenda 

Kandidaturen bestuurders 

Jaarverslag 2017 

Jaarrekening 2017 

Begroting 2018 

Jaarrekening, jaarverslag  en 

begroting worden goedgekeurd 

door RVB 

1 kandidaat financieel beheerder 

5 kandidaten bestuurders voor 4 functies 

Procedure voor de stemming: de 4 kandidaten met het 

meest aantal stemmen worden verkozen 

 Jaarrekening 2017 wordt toegelicht door Sonja. 

 We eindigen met een positief resultaat van € 121 966,13. 

Het verslag van de revisor wordt nog bezorgd. 

 Begroting 2018: totaalbegroting heeft een negatief saldo 

van € 57 423,88 . Het wegvallen van de Gesco subsidies is 

de voornaamste oorzaak van het negatieve resultaat. 

6. GDPR Toelichting op de vergadering     Gymfed zal de nodige tools aan de clubs bieden om in 

orde te zijn met de GDPR wetgeving. Worden na het WK 

opgemaakt en verspreid.  

7. Varia      Wedstrijden: Live score staat nog niet op punt. Er wordt 

aan gewerkt om dit voor alle disciplines in orde te krijgen. 

Prioriteit dit jaar was de scoreverwerking met de tablets 

goed te laten verlopen. 

       Geestig en gezond sporten: is een campagne die aanleunt 

bij ons Gymtastisch sporten 

  Beslissing: akkoord met 

aansluiting en evaluatie na 1 jaar 

    Urban Move (Brugge): vraag aansluiting bij Gymfed met 

Free Running.  

 Akkoord om het 1
ste

 jaar aan te sluiten met Free Running 

en dan te evalueren. 

       Schrijven van Fisac en World Jump Federation: willen 

gaan samenwerken. Belangrijk dat we hierin kunnen 

participeren. 
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