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Bevoegdheden en samenstelling organen en commissies 
 

RAAD VAN BESTUUR 
 
a) Samenstelling 

 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal 5 bestuurders en maximum 10 bestuurders. 
Worden verkozen op functie: 

• Voorzitter 

• Ondervoorzitter 

• Financieel beheerder 
 

De andere leden worden vrij verkozen. Er worden geen functies toegekend aan deze leden omdat 
het van wezenlijk belang is dat de Raad van Bestuur als college toeziet en waakt over de evolutie en 
de voortgang van de organisatie in functie van de strategische doelstellingen en werking. De Raad 
van Bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs/managers. Deze personen hebben geen 
stemrecht in de Raad van Bestuur. Eén van de directeurs/managers wordt aangeduid als secretaris-
generaal. 
 

b) Profielen bestuurders 

Profiel Voorzitter 
De voorzitter is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de Raad van Bestuur in haar 
opdracht, toe te zien en waar nodig bij te sturen over de uitvoering en implementatie van het 
vierjaarlijkse beleidsplan. De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de 
algemeen manager en zonodig met de andere managers. 

De voorzitter waakt er bovendien over dat alle gymnastische disciplines, in functie van het 
potentieel dat ze vertegenwoordigen binnen de globale organisatie, voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. 

De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het dagelijks bestuur voor. 
Hij/zij is in staat – waar nodig – afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en vanuit een 
ruimere blik op mogelijke moeilijke situaties, mee te werken aan gedragen en constructieve 
oplossingen.  

Hij/zij beschikt enerzijds over voldoende daadkracht en besluitvaardigheid en anderzijds over 
voldoende bedachtzaamheid en zin voor overleg om zodoende tot valabele, doelgerichte en toch 
gedragen beslissingen te komen.  

Hij/zij hanteert een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie; 
Hij/zij leidt de Raad van Bestuur, het management en hun medewerkers en de globale Gymfed op 
basis van de codes van goed sportbestuur en ziet, samen met de geijkte organen en instanties, 
hiervoor toe op de naleving van de codes van goed sportbestuur binnen Gymfed. 

Hij/zij heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt. Hij/zij heeft een 
leidende en verbindende rol binnen en buiten Gymfed. Hij/zij is vertrouwenwekkend, open en 
toegankelijk. 
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Hij/zij heeft affiniteit met sport in het algemeen en met gymnastiek in het bijzonder. Hij/zij is geen 
specialist, maar heeft voldoende algemene deskundigheid om inhoudelijk een overleg omtrent 
gymnastiek of een gymnastiekdiscipline te kunnen voeren. Hij/zij is dus bereid om zich inzake de 
specifieke achtergronden van de gymsport bij te scholen, zonder daarom een expert te willen 
worden. 

Hij/zij stimuleert zijn Raad van Bestuur en het management om samen een visie en waarden rond 
de sport, binnen de steeds wijzigende maatschappelijke context, te formuleren en evolutief, snel 
op de bal indien nodig, te ontwikkelen. Hierbij vormen naast de sportieve aspecten, ethisch 
verantwoord sporten, goed bestuur en een voldoende sociale benadering het globale denkkader 
van de voorzitter en zijn bestuur. 

Hij/zij stimuleert samen met zijn Raad van Bestuur innovatie bij het management omtrent de 
interne werking van de organisatie, alsook inzake de verdere ontwikkeling van de sport op 
topniveau, in de breedtewerking bij de clubs en inzake nieuwe sporten die kunnen gelinkt worden 
aan gymnastiek. Hij/zij stimuleert samen met de Raad van Bestuur en het management 
inspirerende initiatieven, vernieuwingsimpulsen en zorgt samen met zijn medewerkers ervoor dat 
succesvolle realisaties voldoende ruchtbaarheid, publiciteit en ingang in de dagelijkse werking 
verkrijgen.  

Hij/zij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is in staat om deze bestuurlijke ervaring effectief 
te maken in een verenigingsomgeving met zakelijke en professionele uitdagingen en toch met 
respect voor de kenmerken en meerwaarde van een organisatie die grotendeels gebaseerd is op de 
inbreng van vrijwilligers. Hij/zij bestuurt samen met zijn Raad van Bestuur op hoofdlijnen, waakt 
dus over het strategische en zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur voldoende ruimte biedt aan het 
management en hun medewerkers, zodat operationele opdrachten en uitdagingen op een 
efficiënte wijze kunnen worden aangepakt.  

Hij/zij beschikt over goede contacten en kan gemakkelijk deuren openen op bestuurlijk en politiek 
niveau en binnen de sportwereld en is in staat om binnen deze netwerken op voldoende hoog 
niveau te communiceren.  Goede relaties binnen het Vlaamse bedrijfsleven zijn uiteraard een 
meerwaarde. 

Door de functie van voorzitter van Gymfed is Hij/zij statutair automatisch co – voorzitter van de 
Koninklijke Belgische Turnbond. his een waardig vertegenwoordiger van Gymfed en KBT in binnen- 
en buitenland. Hij/zij beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en informele 
bijeenkomsten en gezelschappen. Hij/zij beschikt over voldoende talenkennis zodat internationale 
contacten vlot kunnen verlopen (beheersen van Engels en Frans). Hij/zij heeft voldoende ervaring in 
de omgang met vertegenwoordigers van de media en waakt erover dat hij/zij, en andere personen, 
die Gymfed naar de media toe vertegenwoordigen, de organisatie zoveel mogelijk in een positief 
daglicht brengen. 

Profiel Ondervoorzitter 
vervang de voorzitter in alle mogelijke omstandigheden waarin de voorzitter zijn functie niet kan 
opnemen. 

Voldoet aan het profiel van een bestuurder van de Raad van Bestuur van Gymfed zoals in artikel 
15§2 van de statuten van Gymfed is bepaald. 
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Profiel Financieel beheerder. 
De financieel beheerder is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het financiële beheer 
van Gymfed. Hij/zij heeft periodiek overleg met de financieel en administratief manager en de 
accountant van de organisatie (indien nodig). De financieel beheerder doet driemaandelijks op 
basis van de forecast aangeleverd door de financieel-administratief manager verslag van het 
financiële beleid van de Gymfed. Hij/zij bereidt samen met de administratief en financieel manager 
de jaarlijkse begroting voor, die sterk gelinkt dient te zijn aan de meerjarenplanning zoals bepaald 
in het beleidsplan. Hij/zij legt samen met de administratief en financieel manager de jaarrekening 
voor bij de Raad van Bestuur en de algemene vergadering. 

Hij/zij beschikt over financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid:  

• Heeft kennis op het gebied van fiscaliteit, accountancy en kennis van de 
systematiek van subsidies en financiële ondersteuning in de sportwereld.  

• Heeft daarnaast een breed en allround blikveld.  
• Is nauwgezet, analytisch en besluitvaardig.  
• Beschikt over een grondige en parate kennis van analytische boekhouding. 
• Beschikt over de competenties om de eindverantwoordelijkheid op te nemen 

inzake een meerjarenbegroting en jaarlijkse begroting van een grote organisatie. 
• Kan de financiële middelen van de organisatie actief en in functie van de finaliteit 

van de organisatie als v.z.w, opbouwend beheren. 
• Weet een goede balans aan te brengen tussen noodzakelijke zakelijkheid, 

duidelijke en eenvoudige communicatie, inspiratie en energie. 

Voldoet aan het profiel van een bestuurder van de Raad van Bestuur van Gymfed zoals in artikel 15§2 
van de statuten van Gymfed is bepaald. 

Profiel van een lid van de Raad van Bestuur. (Art15§2) 

Een bekwaam bestuurder.  

- Hij/zij is zich goed bewust van zijn/haar rol als lid van de Raad van bestuur (RvB), de rol van de 

managers, de rol van coaches en medewerkers, zowel professionele, als vrijwillige en de rol en 

functie van de Algemene vergadering (AV) ten aanzien van het beleid, de werking en het 

personeel.  

- Hij/zij heeft een ruime dossierkennis en is in staat snel expertise op te bouwen. Hij/ zij heeft 

interesse in alle aspecten van de brede werking van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

v.z.w., al dan niet gecombineerd met een bijzondere interesse en deskundigheid in een of 

meerdere deelgebieden of sportieve disciplines.  

- Hij/ zij gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.  

- Hij/ zij is vergadertechnisch sterk (Luisteren, constructief overleggen, besluitvaardig zijn).  

- Hij/ zij heeft een basiskennis van wetgeving en regelgeving van en over het sportlandschap.  

- Hij/zij is bewust van het belang van een veilig sportklimaat.  

- Hij/zij heeft verantwoordelijkheidszin en reflecteert op het eigen handelen.  

- Hij/zij houdt zich aan de gedragscode voor bestuurders.  

Een positieve en constructieve bestuurder.  

- Hij/zij heeft enkel oog voor het algemeen belang van de organisatie.  
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- Hij/zij draagt de waarden uit van Gymfed en promoot de organisatie binnen zijn/ haar netwerk 

op een positieve wijze.  

- Hij/zij beschikt over die communicatieve en intellectuele competenties om vlot en 

diplomatisch contacten te kunnen opbouwen en onderhouden met de belangrijkste 

stakeholders en clubvertegenwoordigers, maar ook met individuele leden.  

- Hij/zij heeft een draagvlak in de organisatie, onderhoudt dit en is in staat dit uit te bouwen en 

te versterken.  

- Hij/zij is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met wat 

beslist werd in de RvB, ook indien beslissingen niet zijn/haar mening volgen.  

- Hij/zij aanvaardt op democratische wijze een tot stand gekomen besluit binnen de RvB, ook al 

is hij/zij er niet mee akkoord. Hij/zij verdedigt collegiaal een dergelijk besluit ten opzichte van 

derden.  

 

Een communicatieve bestuurder.  

- Hij/zij kan vlot en open communiceren.  

- Hij/zij staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen.  

- Hij/zij is vlot bereikbaar bij vragen en kwesties en werkt binnen een open debatcultuur mee 

aan het oplossen ervan.  

  Een aanwezige bestuurder  
- Hij/zij heeft en maakt de tijd voor overleg over kleine en grote punten, zowel via mail, 

rechtstreeks via overleg of via telefoon of gsm.  
- Hij/zij bestudeert tijdig relevante interne en externe nota’s.  
- Hij/zij is niet enkel aanwezig op vergaderingen, maar tevens tijdens evenementen en 

organisaties van de Gymfed.  
- Hij/zij engageert zich om de operationele werking van de organisatie te ondersteunen voor die 

domeinen waar hij/ zij effectief mee het verschil kan maken in positieve zin.  
- Hij/zij ziet en zoekt uitdagingen voor de organisatie op het vlak van bestuur, (sportieve) 

werking, financiën en logistiek.  
- Hij/zij denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de organisatie.  

 

c) Directeurs/managers 

• Het dagelijks besturen van de federatie binnen het bevoegdheidskader, vastgelegd door de Raad 
  van Bestuur. 

• Uitvoering van de genomen beslissingen van de Raad van Bestuur binnen de hen toegekende  
   verantwoordelijkheidsdomeinen. 

 
Bevoegdheidsdelegatie management Gymfed 
- Het management van Gymfed geniet traditioneel, maar ook op basis van artikel 15 van de statuten 

van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, een vrij grote operationele vrijheid, wat 
logischerwijze tot gevolg heeft dat inzake financiële autonomie het management ook een zekere 
discretionaire bevoegdheid heeft, voor zover het acties betreft die kaderen binnen de uitvoering 
van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde beleidsplan (4 jaar) en goedgekeurde actieplan 
(jaarlijks) waarbinnen de budgetten voor de deeldomeinen ook jaarlijks zijn vastgelegd. Die zijn dan 
weer gekoppeld aan vastgelegde, concrete acties en actiedoelstellingen. 

 



 
 
 
 

Bevoegdheden en samenstelling  
organen en commissies 

 

© 2019 www.Gymfed.be Pagina: 13 van 114 Datum: 01.09.2019 

 

Algemene 
richtlijnen 

- Inzake de bevoegdheid van het management om financiële verantwoordelijkheid op te nemen en 
de organisatie contractueel te verbinden zijn er een aantal veiligheids/beschermingsmechanismen 
structureel verankerd in de interne werking: 
 
o Bij elke financiële transactie waarbij Gymfed als organisatie verbonden wordt door een 

domeinverantwoordelijke is er een tegenhandtekening van een vertegenwoordiger van het 
management vereist. Dit proces is verankerd in het digitaal systeem van Gymfed. 

o De effectieve transfer van het bedrag gelinkt aan dergelijke transactie of van een transactie 
onmiddellijk uitgaand van het management kan enkel effectief plaatsvinden mits handtekening 
door 2 leden van het management. Deze procedure is vastgelegd in de overeenkomst met de 
bank. 

 
- De globale budgettaire en specifieke budgettaire orthodoxie per domein, wordt om de 4 maanden 

grondig geëvalueerd en gecontroleerd door middel van een trapsgewijs overlegmechanisme. De 
budgettaire forecasts worden om de 4 maanden volgens een welbepaalde systematiek voorbereid en 
behandeld: 

 
o Fase I. Niveau Administratief manager – Financieel beheerder (lid van de Raad van Bestuur) 

Overleg en bespreken van de situatie van het budget en de weergave ervan. De algemeen 
manager kan bij dit overleg aanwezig zijn. De discussie verloopt voornamelijk op het financieel -
technisch vlak (boekhouding, voorlopige balans enz.…) 

o Fase II. Niveau Dagelijks Bestuur. Diepgaand inhoudelijk overleg, gelinkt aan de financiële 
situatie van de organisatie, zoals die blijkt uit de forecast. Het betreft de evolutie van het 
budget, gekoppeld aan al dan niet realisaties van geplande acties of investeringen op basis van 
het goedgekeurde actieplan. Mogelijke noodzakelijke bijsturingen worden hier voorbereid. 

o Fase III. Niveau Raad van bestuur. Duidelijke voorstelling van de momentane financiële situatie 
van de organisatie, in al haar aspecten, zodat elk lid van de Raad van Bestuur een duidelijk 
inzicht verwerft omtrent de financiële situatie. Voorstellen inzake mogelijke noodzakelijke of 
gewenste bijsturingen, die werden voorbereid in het dagelijks bestuur, worden besproken.  

 
- De budgettaire evolutie van projecten met een belangrijke financiële impact, intern aangestuurd door 

het management, wordt opgevolgd door een ad hoc samengestelde “begeleidingscommissie”, die 
bestaat uit 2 tot 3 leden van de Raad van Bestuur, 2 tot 3 leden van het management of/en personeel, 
mogelijk aangevuld met een extern expert. (Vb. Deze begeleidingsmethodiek wordt onder meer 
toegepast bij de vernieuwing van de IT-applicatie. 

 
- Belangrijke aankopen (> 15.000€) zijn meestal voorzien in het jaaractieplan. Indien een aankoop, actie 

of interventie ad hoc noodzakelijk of nuttig wordt geacht door het management, wordt die mogelijke 
financiële interventie besproken in het dagelijks bestuur (indien nodig schriftelijke procedure) en in 
voorkomend geval bevestigd (soms post factum) in de Raad van Bestuur. 

 
- Engagementen, contracten en aankopen in functie van de organisatie van grote evenementen worden 

door het management gedaan, mits het daaraan gekoppelde businessplan vooraf formeel is 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur en mits de aangegane financiële verplichtingen kaderen binnen 
dat vooropgestelde plan. 

 
- Loonkostenevolutie wordt, indien nodig bij eventuele wijziging, op voorstel van het management 

besproken in het Dagelijks Bestuur en gefinaliseerd in de Raad van bestuur. De maandelijkse 
uitbetalingen van de lonen en alles wat daarbij is betrokken, vallen onder de verantwoordelijkheid van 
het management. In de praktijk wordt hiervoor een beroep gedaan op een sociaal secretariaat. 
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- Het beheer van de financiële reserves is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur die hiervoor 
wordt begeleid door een “vermogenscommissie” die is samengesteld uit 2 tot 3 leden van de Raad van 
Bestuur, 1 of 2 leden van het management, mogelijk aangevuld met een extern expert. 

 
d) Procedure inzake een belangenconflict dat zich voordoet binnen de Raad van Bestuur. 
 

Een aantal externe functies, beroepsactiviteiten of anderen zijn in alle omstandigheden absoluut 
onverenigbaar met een mandaat in de Raad van Bestuur, wanneer die binnen het toepassingsgebied 
vallen van art. 21 van de statuten van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. In voorkomend geval is 
een kandidatuur onontvankelijk. Indien zich dergelijke situatie voordoet gedurende een 
mandaatsperiode van een individuele bestuurder, dan dient de betreffende bestuurder bij de 
eerstvolgende Raad van Bestuur zijn/haar mandaat ter beschikking te stellen van de Raad van Bestuur.  
Absolute onverenigbaarheden zoals gestipuleerd in de statuten: 

- Een mandaat in de Raad van Bestuur als bestuurder is onverenigbaar met een professionele 
functie bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. (§1 art21)  

- De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een leidinggevende functie bij 
een bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële belangen heeft bij de werking van 
de federatie. (§2art21) 

- De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met eender welke functie, 
waardoor de mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig vermoeden tot 
belangenvermenging, kan ontstaan. (§4art21) 

 
Indien een bepaalde functie aanleiding geeft tot een mogelijke onverenigbaarheid met het mandaat 
van bestuurder van Gymfed, kan de betrokken bestuurder die middelen voorleggen die Hij/zij 
noodzakelijk acht, bij de andere leden van de Raad van Bestuur, om aan te tonen dat er geen 
onverenigbaarheid bestaat. De overige leden beslissen dan in afwezigheid van de betrokken bestuurder 
of er al dan niet onverenigbaarheden zijn vast te stellen. De beslissing moet met reden omkleed zijn. 
Indien er onverenigbaarheden worden vastgesteld dan dient de betrokken bestuurder tijdens de 
eerstvolgende Raad van Bestuur zijn mandaat ter beschikking te stellen van de Raad van Bestuur. 
De relatieve onverenigbaarheden zijn eveneens gestipuleerd in de statuten: 

- De functie van lid van de Raad van Bestuur kan onverenigbaar zijn met een leidinggevende 
functie bij een organisatie (publiek- of privaatrechtelijk) die aantoonbaar belang of voordeel, 
commercieel of anders, haalt uit mogelijke beslissingen in de Raad van Bestuur, aangaande 
een activiteit, de organisatie van een event of het ontwikkelen van een initiatief (sportief, 
administratief, organisatorisch) in de ruimst mogelijke zin van de betekenis. (§3art21) 

 
De functie van lid van de Raad van Bestuur van Gymfed is verenigbaar met een functie van lid van de 
Raad van Bestuur van een vereniging aangesloten bij Gymfed, tenzij er zich een manifest 
belangenconflict voordoet.  
Het volgende is gestipuleerd in de statuten:  
Art.§5. De functie van lid van de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Is in 
principe verenigbaar met de functie van lid van de Raad van Bestuur bij een gymnastiekclub, tenzij er 
wordt aangetoond dat de betrokken bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan 
belangenvermenging. 
 
In geval er ad hoc een onderwerp is geagendeerd op de Raad van Bestuur van Gymfed omtrent een 
vereniging waarvan een lid van de Raad van Bestuur hetzij lid is, hetzij bestuurslid is, dient betrokken 
bestuurder zowel bij de bespreking van het onderwerp als bij de beslissing de vergadering te verlaten. 
Hiervan wordt akte genomen in het verslag van de Raad van Bestuur van de bewuste vergadering. 
 



 
 
 
 

Bevoegdheden en samenstelling  
organen en commissies 

 

© 2019 www.Gymfed.be Pagina: 15 van 114 Datum: 01.09.2019 

 

Algemene 
richtlijnen 

Formulier dat nieuwe bestuursleden dienen in te vullen om zo belangenconflicten beter te kunnen 
detecteren. 
 

Registratiedocument: Belangenconflicten/ Onverenigbaarheden 

Naam Functie Datum Omschrijving van het belangenconflict Actie 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
e) Andere documenten ivm de werking van de Raad van Bestuur zijn beschikbaar op de website Gymfed 

onder ‘bestuurszaken/organisatie’ 
- Benoemingsbrief bestuurders 
- Document belangeconflicten 
- Evaluatiedocument Raad van Bestuur 
- Onkostennota Raad van Bestuur 
- Gedrags- en ethische code voor bestuurders 

 

DAGELIJKS BESTUUR  
 
a) Samenstelling 
 

• Voorzitter 

• Financieel beheerder 

• Directeurs/managers 

• 2 leden van de Raad van Bestuur  
 
 
b) Algemene taakomschrijving 
 

• Opvolgen evolutie realisatie beleidsplan in functie van de voorbereiding Raad van Bestuur 

• Opvolgen financiële toestand in functie van budgetcontrole door de Raad van Bestuur 

• Voorstellen nieuwe projecten 

• Feedback algemene werking 

• De vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden, in samenwerking met de vaste 
medewerkers. 

 
 


