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Toelichting bij de kandidaatstelling voor de raad van bestuur 
van Gymfed tijdens de volgende algemene vergadering dd. 28/03/2020 
 
 
Geachte voorzitter (ster), 
Geachte bestuurder, 
 
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 20/05/2017, werden de vernieuwde statuten van 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w. goedgekeurd. Die statuten werden geactualiseerd en aangepast aan de 
vereisten van “goed bestuur”, zoals vereist in het decreet op de georganiseerde sport van februari 2016. 
 
Met volgende drie principes van goed bestuur, opgenomen in de statuten van Gymfed, dient bij de verkiezingen van 
de raad van bestuur rekening te worden gehouden: 
 

− Met ingang van de algemene vergadering van Gymfed van 2018, kan een persoon maximaal drie 
opeenvolgende mandaten van vier jaar als bestuurder van de raad van bestuur van Gymfed actief zijn. 

− Om de continuïteit van de werking te garanderen, werd tevens vastgelegd dat de helft van het bestuur om de 
twee jaar verkiesbaar moet te zijn. 

− De nieuwe statuten garanderen tevens dat de voorzitter en de financieel beheerder niet in hetzelfde jaar 
verkiesbaar of herverkiesbaar mogen zijn.  

 
In 2020 zijn er 5 mandaten vacant, waarvan de voorzitter en ondervoorzitter op functie verkozen worden.  
 
Van de huidige raad van bestuur zijn volgende personen einde mandaat: 
 
Voorzitter:  Gilbert Vercammen          (niet herverkiesbaar)     
Ondervoorzitter:  Joanna Van Hooydonck   (niet herverkiesbaar)    
Bestuurder:  Rosy Taeymans               (herverkiesbaar)     
Bestuurder:  Kurt Moens               (herverkiesbaar) 
Bestuurder:  Danny De Cauwer             (herverkiesbaar) 
 
Van de huidige raad van bestuur zijn volgende personen voor een welbepaalde functie verkiesbaar: 
 
Voorzitter:          Peter Frederickx  
Ondervoorzitter:          Paul Standaert 
 
Volgende mandaten zijn dus opengesteld voor de verkiezing tijdens de algemene vergadering van 28/03/2020: 
 

− Op functie. (bij kandidatuurstelling aangeven dat het een kandidatuurstelling betreft voor de specifieke 
functie): 

o De voorzitter: 
o De ondervoorzitter: 

 

− Gewone bestuursfunctie (bij kandidatuurstelling aangeven dat het een kandidatuurstelling betreft voor de 
betreffende functie): 

o Drie bestuurders 
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Belangrijke bijkomende vaststelling: 
In het geval de heer Frederickx en de heer Standaert verkozen worden voor voornoemde functies zijn er vijf (5) 
gewone bestuursmandaten in te vullen. Indien slechts één van beide heren verkozen wordt voor de functie waarvoor 
hij kandideert, zijn er vier (4) mandaten in te vullen. Indien beide niet worden verkozen voor de betreffende 
mandaten zijn er slechts drie (3) mandaten in te vullen. Deze aanvullende informatie, omdat het gewone 
bestuursmandaat van zowel de heer Frederickx, als de heer Standaert loopt tot maart 2022. 
 
 De verkiezing vinden plaats tijdens de Algemene vergadering van 28/03/2020 . Kandidaturen moeten ingediend 
worden op het secretariaat van Gymfed uiterlijk 05/03/2020 (zie bijgevoegd formulier kandidatuurstelling) 
 
Voor de raad van bestuur van Gymfed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lode Grossen 
Algemeen manager 


