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1. 19.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag 21-sep-2021 PF Goedkeuring Goedkeuring mits aanpassing formulering inzake praktische opvolging tuchtreglement. De 
voorgestelde verduidelijking wordt aanvaard en zo aangepast in het betreffende verslag. 

2.  20.00 Dienstverlening Gymfed  

  Sporttechnisch  

     / 

  Organisaties en events  

  Kaderweekend – resultaat 

 

 

 

IA Informatief Kaderweekend 

Korte mededeling stand van zaken deelnamecijfers. Deze zijn nog niet volledig daar alles nog 

bekeken kan worden tem 7.11.2021 . Details volgen na deze deadline. 

 

Lancering verliep prima, bekeken sessies waren goed. Tijdrovend wel om telkens te wachten 

tot het uur waarop de sessie begon, zeker voor groepen die samen keken (wie achteraf 

keek, had dit ‘probleem’ niet). Mee te nemen naar volgend jaar. Wellicht ook weinig live 

chat-sessies gehad, hoewel dit de reden was waarom sessies op een vast uur werden 

gepland. 

  Gymgala IA Informatief Gymgala 

3 voorstellingen op 1 dag. Leden BO ontvingen al uitnodiging. Keuze mogelijk op 1 van de 3 

momenten. Het BO spreekt af om, indien mogelijk, voor de voorstelling van de ochtend te 

kiezen. Uiteraard is er vrije keuze voor iedereen van het BO. 

  Clubondersteuning  

     / 
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  Communicatie  

  Mails stalking – Stand van zaken IA Informatief Ilse licht kort toe.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe we dit aanpakken, meest aangewezen is wellicht 

terug aanklacht indienen bij de politie. Er wordt beslist dat er zo nodig juridische stappen 

gezet zullen worden. Hiervoor wordt in nauw overleg gewerkt met bestuurslid Tom 

Vlaeminck. 

3. 20.15 Topsport  

  Communicatie omtrent verderzetting 

samenwerking hoofdcoaches TTm 

IA Informatief Bespreking communicatie. 

 

  Nominatie “topsportcoach van het 

jaar” 

IA Informatief Dit is een nieuwe verkiezing/uitreiking van de Vlaamse overheid, Ilse licht toe hoe een 

onafhankelijke jury deze selectie maakt. 

4. 20.20 Overlegorganen  

  Intern  

  Strategies & leaders – project – 

Stand-van-zaken 

IA PF Informatief Gymfed volgt een traject ivm strategie en organisatie. Ilse A licht kort het traject toe. Ook 

Peter F had al een gesprek met de mensen van S&L. Ilse VH volgde enkele sessies mee, 

samen met het personeel. 

• Uitgangspunt oefening: hoe kan Gymfed aanbod meer naar de doelgroep brengen en 

beter implementeren? 

• Na verschillende sessies werd het volgende strategische kader gedefinieerd: 
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➢ 4 strategische ontwikkellijnen werden gedefinieerd om impact te genereren. 

➢ Hiertoe werden 4 hefbomen bepaald (A, B, C, D in bovenstaande figuur) 

➢ Uitdaging bij dit alles is ook om te wat Gymfed niet meer zal doen. 

 

• Als eerste stap, wordt een strategisch team bepaald (los van het BO) dat 2-maandelijks 

zou samenkomen. 

• Volgende tijdslijn/timing wordt voorop gesteld: 
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Het BO wil beleidskeuzes kunnen maken over lange termijn. Duidelijke en meer info vooraf 

alsook meetpunten zijn hierin heel belangrijk. Bijvoorbeeld: “willen we trainersniveau naar 

boven?”, dit is bestuursmaterie en dan gaan medewerkers op zoek naar antwoorden. Indien 

dan beleidskader is gedefinieerd kunnen wij, BO, dit terug loslaten.  

  Extern  

  VST - Bijzondere Algemene 

Vergadering (BAV) 

11-10-2021 

IA Informatief Op 11/10 vond de BAV van het VST plaats. Er waren echter onvoldoende 
aanwezigen/volmachten om de geplande statutenwijziging goed te keuren waardoor een 
nieuwe BAV wordt ingepland op 27/10. De vergadering zal online plaatsvinden.  

 Paul S. kan niet 27/10. Peter K zal deelnemen namens Gymfed. 
 
Opleiding verhoren van jongeren (opleiding VST) 
Paul heeft, als VST-bestuurder, deelgenomen om inzicht te krijgen. Hij kreeg een 
interessante uitleg over topics die aan bod komen binnen het VST, ook boeiend voor API’s.  

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

  VST (Bijzondere algemene 

vergadering) 27 Okt  

 

IA 

 

 

 

 

 

Peter K zal de vergadering namens Gymfed bijwonen (zie hierboven). 
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Uitreiking Vlaamse Sportprijzen  

21 Okt 

 

SIC 2021 

 

Activiteitenkalender BO 

PF 

 
 

 

PF 

 

PF 

 

 

 

 
Bepalen aanwezigheid BO-

leden – Nov 2021 

Wie kan nog op een 

activiteit aanwezig zijn? 

Graag je naam in het 

overzicht noteren. 

Uitreiking Vlaamse Sportprijzen 

Tim Moriau en Peter Frederickx gaan hier naartoe. 
 
Deelnemers aan dit sportinnovatiecongres te Gent: Paul S en Ilse VH 
 
Kalender BO 
Bedoeling is dat we als BO ons geregeld laten zien op activiteiten die Gymfed organiseert. 
Om dit goed te kunnen inplannen is een overzicht opgemaakt van data waarop wij als 
vertegenwoordiger van Gymfed zouden kunnen optreden. 
Als bestuurder hebben we normaal gezien een ‘special guest card’. Deze worden asap 
bezorgd aan iedereen. Er wordt ook een badge voor de leden van het BO gemaakt om hun 
herkenbaarheid te vergroten.  

5. 20.45 Werking federatie  

  Organisatie – Goed bestuur  

  Zelfevaluatie BO PF Bespreking prioriteiten Op de vergadering van augustus 2021 heeft het Bestuursorgaan van Gymfed haar werking 

geëvalueerd, dit op basis van het evaluatiedocument met 11 sleutelprincipes voor Goed 

Bestuur (zie: https://www.gymfed.be/bestuur/bestuursorgaan). 

 

Vorige vergadering werd besproken dat we elk 6 punten mochten selecteren die we 

prioritair vinden om in te groeien als BO. 

Werkwijze: elk lid van de vergadering licht zijn/haar 6 punten toe. Deze worden genoteerd 

door Peter K op het white board en geturfd per onderwerp. Om het geheel nog efficiënter te 

laten verlopen, bundelt Lynn alles meteen nog eens in hoofdonderwerpen. Uit beide 

samenvattingen worden uiteindelijk onze gezamenlijke prioriteiten gekozen: 

• Taken en identiteit bestuur 

- Verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden 

- Evaluatie beleidsplan 

• Externe vertegenwoordiging 

• Vergaderingen: doelgericht en efficiënt 

- Tijdsefficiëntie 

- Voorbereiding, doelstellingen/agendapunten 

https://www.gymfed.be/bestuur/bestuursorgaan
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  Beleidsplan Organisaties en Events LF Kennisname -zie bijlage Bespreking en toelichting beleidsplan 

Leen F, verantwoordelijke voor de organisaties en events van Gymfed, bezorgde ons vooraf 

de inhoud en een ppt hierover. Elk lid van het BO kon vragen voorbereiden. Alle vragen 

worden overlopen, Ilse A en Leen F lichten toe en geven antwoord. 

  Financieel  

     / 

  HR  

     / 

  Infrastructuur (IT, sportzalen, gymtoestellen,…)   

     / 

6. 21.30 Varia    

   PF  Evaluatiegesprekken management 

Er dient jaarlijks een evaluatie te gebeuren van zowel Ilse A als van Tim M. Data dienen nog 

te worden bepaald. 

 

Pensioenfeest Sonja en Lode & afscheid leden BO 

Goede organisatie, hartelijk dank daarvoor. 

  Volgende vergadering BO Volgende vergadering zal online plaatsvinden op 16.11.2021 om 19.30 uur. 

We krijgen van Ilse A een online agenda-uitnodiging 

  Algemene onderwerpen   Voorstel agendapunten 

* forecast 2021 

* eventueel ook acro 

* evaluatie directie, ter voorbereiding evaluatiegesprek 

7. 21.45 Einde vergadering    

 

 

Verslag: Ilse Van Hoorelbeke 

 


