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Aanwezig Gilbert Vercammen, Lode Grossen, Danny De Cauwer, Joanna Van Hooydonck, Wim Van Echelpoel, Peter 

Frederickx, Rosy Taeymans, Kurt Moens, Tom V. Hauwaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer, Delphine 

Gosseye (pt2. ) 

Verontschuldigd Paul Standaert, Peter Kopydlowski 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwo

ordelijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. RVB 13.03.2017: goedkeuring 

verslag  

Verslag wordt goedgekeurd     

2. TO DO’s - stand van zaken 

1. Communicatie Gymtalk 

 

Voorstel herwerking.  

Besluit: akkoord met het voorstel 

om het startpakket via de clubs 

te verspreiden 

 

 
 

 
 

 
Zie presentatie. Wordt toegelicht door Delphine 

Onderverdeeld in 3 doelgroepen 

0-5 jaar 

6-15 jaar 

16+ jaar 

- voor alle doelgroepen wordt een contactmoment via mail 

voorzien aan het begin en einde van het seizoen. 

   Suggestie: werken via ‘landingspagina’ waarbij de mensen 

getriggerd worden om gemakkelijk de info te vinden die voor 

hen interessant is 

- voor de groep 6-15 jaar wordt een startpakket 1 x per jaar 

verspreid via de clubs 

- de digitale versie wordt 4 x per jaar aangeboden en is gericht 

naar de doelgroep 16+ 

- Belangrijk om te monitoren wat het bereik is  

- Werkuren: 1 maand op jaarbasis voor het digitale magazine 

 

2. Aansluiting leden & clubs 

(dans) 

 Behoefte-

bevraging 

Eind mei Sporttechn. 

cel/clubond

- Resultaten bevraging en overleg werd verspreid naar de clubs 

- Oproep werkgroepen jury en technisch programma . Hiervoor  
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dansclubs/  

opstart 

werkgroepen 

ersteuning    kregen we geen reactie vanuit de clubs.  

- Volgende stap: persoonlijk contact om de werkgroepen  

   samen te stellen 

3. Werkgroep samenstellen 

brainstorm ‘opvang gymnasten 

die uitstromen in topsport’ 

Navraag bij Dominique  

Wim wil dit graag mee opvolgen 

 T.B. Lode/Valerie 

 

Lode heeft aan Dominique gevraagd om hiervoor ook een 

externe werkgroep op te starten. Doel is tegen eind juni een 

voorstel te hebben.  

Bedoeling om gymnasten tot 16-17 jaar te kunnen laten 

turnen. Topsporters die niet goed genoeg meer zijn voor 

topsport kunnen niet meer terecht in de club omdat het niveau 

voor de club te hoog.  

Andere competitieformules moeten mogelijk zijn.   

Aanzet moet vanuit denkcel TTM komen 

2.  Personeel 

 

     

 Voorstel functionerings-profielen 

 

Toelichting op de vergadering    Functioneringsprofielen werden opgesteld voor de managers 

en de algemene coördinatoren. Moet nog met enkele 

medewerkers doorgesproken worden. Documenten staan in de 

dropbox 

3. Topsport 

Stand van zaken 

Toelichting op de vergadering    1. Sponsoring Nina Derwael 

2. Medische omkadering topsport. Lode licht toe hoe dit     

            samengesteld is. Interdisciplinair team werkt discipline    

            overschrijdend.  

3. TTJ:  

Plan was om A. L.deeltijds als headcoach in te schakelen. 

Vandaag is er een gesprek geweest met Valerie VC en A.L. 

ivm de planning/selectieprocedure.  

Onder de huidige omstandigheden kunnen we geen 

contract afsluiten met FfG voor de nationale werking TTJ. 

Lode stuurt een mail naar FfG om te weten hoe zij dit 

verder zien.  
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Budget Sport Vlaanderen wordt jaarlijks toegekend. Als 

we geen resultaten halen dan is er kans dat we geen of 

minder subsidie meer krijgen volgend jaar.  

Als we geen toptrainers kunnen betalen, dan moet het 

plan voorzien dat we onze Vlaamse trainers kunnen 

opleiden in het buitenland via stages. 

Voor de aanvang van de RVB was er een gesprek met 

Johan Decock, Lode, Danny en Gilbert waarbij Johan een 

voorstel gedaan heeft naar een andere structuur voor de 

topsport TTJ.  Het voorstel wordt onderzocht. 

4. Trampoline:  

Er wordt een ondersteuning voorzien voor een 

individuele gymnast die potentieel heeft om naar de 

spelen te gaan. Is besproken met de clubs. Targets zijn 

gesteld en als die gehaald worden dan kan er een 

ondersteuning gevraagd worden aan Sport Vlaanderen.  

 

4.  Bijz. Algemene Vergadering  Toelichting op de vergadering    Op deze vergadering staat  de definitieve goedkeuring van de 

statutenwijziging op de agenda 

5. RVB en AV KBT     24/5 RVB KBT – wordt voorbereid op 23/5. Lode maakt een 

voorstel op voor de aanpassingen in de nationale werking 

9/6 AV KBT – FfG stelt nieuwe bestuurders voor. Bij ons zijn er 

geen wijzigingen 

 6. Organisaties/wedstrijden/events 

 

    1. FIT-Challenge: 14 landen ingeschreven. Evalueren of we dit  

in de toekomst jaarlijks of 2 jaarlijks moeten doen 

2. Organisatie BK’s: goed verlopen.  

BK TTM/TTJ: Negatief antwoord van de Walen op vraag om 

nog wijzigingen aan te brengen in de uurregeling van het 

BK (omwille van examens) 

3. Nieuw scoresysteem is  uitgetest. Positieve reacties 
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4. WK acro: reclamebureau is gecontacteerd voor opmaak 

logo 

Wij hebben gevraagd om het Sportpaleis en de lotto arena 

2 weken te huren.  

Nu is er nog een basketmatch gepland op 1 april.  Wij 

kijken of we ons programma nog iets kunnen inkorten.  

Alles hangt af van het aantal deelnemers.  

7. Allerlei 

Vergadering DB – bespreking 

forecast en vordering beleidsplan 

    Voorstel 1 juni. 

 Aansluiting Gymclub Herseaux Besluit: akkoord met de 

aansluiting onder de voorwaarde 

dat er een zetel in Vlaanderen is 

en dat het een volledig aparte 

club is 

   Vraag van gymclub Herseaux om met een deel van de leden 

aan te sluiten bij Gymfed (zijn nu bij FfG aangesloten)  

Zie nota 

 

 Infrastructuur Puurs     Bestuur Verto Puurs is bij Gymfed geweest om een  

project sportinfrastructuur in Puurs voor te stellen. 

Heel groot domein waar uitbreiding mogelijk is. Heel centraal 

gelegen . Mogelijkheid voor Gymfed om mee te investeren in 

functie van de organisatie van onze wedstrijden wordt 

onderzocht. Gemeente wil 2 milljoen investeren en er kan 

subsidie aangevraagd  worden bij Muyters voor bovenlokale 

sportinfrastructuur.  

Ook de judo is vragende partij om mee te participeren.  

Lode zal een verkennend gesprek hebben en koppelt dan terug 

naar RVB.  

Voor de dossiers bovenlokale infrastructuur is de deadline voor 

het indienen 30 september. 

 Zaak AN     Uitspraak na 1 juni.  



 

Vergadering RVB 16.05.2017 
19.30 uur - HVDS Gent 

VERSLAG 
  

 

     2017 www.gymfed.be                           5 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwo

ordelijke 
Opvolging / bijkomende info 

 Discipline Free Running in FIG     Zit in de planning bij FIG. In 2018 staan er 3 World Cups 

gepland. Bedoeling is om Urban Sports op de Spelen te krijgen. 

 Updaten leden RVB op de 

website 

    Wordt aangepast 

 Internationale juryleden TTM     Uitgangspunt is dat dit door professionele mensen opgenomen 

wordt omdat dit voor de Gymfed topsport een goede zaak is.  

Duidelijke communicatie zal gebeuren na het opmaken van de 

ranking.  

 Volgende RVB     Gaat door op 14/6 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


