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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Paul Standaert, Danny De 

Cauwer, Tom Van Hauwaert, Lynn Van Den Berghe, Ilse Arys, Lode Grossen, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Kurt Moens , Rosy Taeymans 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. 

 

RVB 14.03.2019: goedkeuring 

verslag  

 

Beslissing: verslag wordt 

goedgekeurd 

    

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 

 

 

 .  

 Afvaardiging jury TTM     Er zijn afspraken gemaakt met FfG en de internationale 

juryleden Gymfed voor de afvaardiging tot aan de Spelen 

 Loonbeleid Beslissing: akkoord om dit verder 

uit te werken en te concretiseren 

 TB Werkgroep/ 

management 

Nota loonbeleid wordt toegelicht door Lode. Er zijn 2 

factoren die de toekomstige loonkost zwaar beïnvloeden: 

1. Systeem van automatische anciënniteit 

2. ADV -dagen = verlaging arbeidsduur ifv leeftijd  

Transparante loonpolitiek nodig op basis van de classificaties 

van IFEC: er is een oefening gemaakt om generieke barema’s 

te maken voor de sector. Advies kan gevraagd worden aan SD 

Worx om dit te concretiseren  

Vraag of het mogelijk is om een evolutie van de gemiddelde 

anciënniteit in Gymfed weer te geven. 

  

 Ontwikkeling Gymfed 

administratietool 

  TB Selectie- en 

begeleidings 

commissie  

Er is naslagwerk verricht en informatie verzameld over 

bestaande applicaties op de markt. Er wordt ook een voorstel 

uitgewerkt voor de ontwikkeling van een Datawarehouse die 

er enerzijds voor zorgt dat Gymfed de data in eigen beheer 
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houdt en anderzijds een vereenvoudiging van de rapportering 

inhoudt.  

Wordt uitvoerig besproken in de begeleidingscommissie op 6 

juni . Wordt teruggekoppeld naar de RVB op 13 juni. 

3.  Visieplan 2020 Beslissing: akkoord met  

voorgestelde organisatiestructuur 

en timing 

   Presentatie nieuwe organisatiestructuur wordt toegelicht  

 

4. Forecast en status actieplannen 

april 2019 

Beslissing: akkoord met de 

voorgestelde uitgaven voor 

administratie, sportieve werking 

en communicatie 

  Sonja Presentatie forecast en status actieplannen wordt toegelicht 

door Sonja.  

De totale forecast geeft een positief resultaat van 59 826 

euro.  Is 13 733 euro beter dan de begroting. Extra uitgaven 

die opgenomen zijn in deze forecast: 

- Administratie: meer uitgave voor IT-kosten. Extra 

inschakelen van externe firma nodig door 

afwezigheid van Tom 

- Sportieve werking: meer uitgave voor TT 

- omkadering en organisatie happening LTGD. 

- Communicatie: meer uitgave voor de uitgave van 

het doeboek. Op basis van de evaluatie is het 

wenselijk de inhoud van het boek op te splitsen in 

verschillende leeftijdscategorieën. 

 

5.  Personeel 

 

Toelichting  

 

  Lode - Lode heeft gesprekken gehad met Houthalen. Daar 

is het engagement genomen om verder samen te 

werken, mits de club ook verder werkt aan een de 

uitbouw van andere disciplines. Zij zouden verder als 

regioclub TTJ functioneren. Er is een trainer 

gevonden die geïnteresseerd om de trainingen TTJ 

te geven  
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- Sportieve werking: coördinatie sportieve werking TTJ 

zal door BVDB ingevuld worden 

-  Afwezigheid TVH: verlengd tot begin juli.  

6. Organisaties/evenementen 

Kandidatuur WK 2023 

FIT Challenge 

Gymnaestrada 2019 

Toelichting   Ilse - Het WK is toegewezen aan België door de Council. 
Wedstrijdconcept werd gewijzigd dag voor de 
council. Evenement is 4 dagen minder lang (2 
wedstrijddagen en 2 trainingsdagen). We  werden 
hier op voorhand niet over geïnformeerd 

- Fit Challenge: groot deelnemersveld 
- Gymnaestrada: gaat door in juli in Dornbirn. Er zijn 

461 deelnemers voor België. 

7. Sporttechnische werking 

Stand van zaken MultiSkillz 

   Ilse Nota met een stand van zaken werd opgemaakt door Els 
Coppieters 
Het programma wordt goed bevonden door de trainers, maar 
het abonnement verlengen wordt niet altijd goed opgevolgd. 
Clubs sensibiliseren om de sportieve programma’s voor hun 
trainers aan te kopen is een aandachtspunt voor de 
toekomst. 

6. Topsport 

 

Toelichting   Lode - Meeting met stad Antwerpen over bouw van een 

zaal. Project voor 4 jaar om gymnastiek te 

ondersteunen voor de topsportwerking Antwerpen. 

Er wordt een dossier opgemaakt  

- Op 3 juni overleg met Sergey die de Vraag van RVB 

om Sergey zijn voorwaarden te kennen en hier een 

beslissing over te nemen in juni. 

7. Varia 

 

     

 Brief Willebroek     Brief van VTS Willebroek  over de verhoging van de lidgelden 

die gecommuniceerd werd aan de clubs op de AV. Lode 

maakt een antwoord op 

 Algemene Vergadering KBT     Gaat door op 26 juni in Brussel 
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 RVB juni ifv algemene richtlijnen 

 

 

    Op de RVB van 13 juni worden de documenten voor goed 

bestuur en het tuchtreglement besproken. Bedoeling is deze 

op te nemen in de algemene richtlijnen voor volgend seizoen.  

 Klacht over ongeval 

recreatoernooi 

 

    We ontvingen een klacht van de ouders van een gymnaste 

die een ongeval had tijdens de opwarming van een 

recreatoernooi. Info wordt opgevraagd bij wedstrijdleiding en 

juryleden. 

 

 


