
  

 2015 www.gymfed.be  1 

 
 
 
 

1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen 

 

2. Controle van de volmachten 
  Limburg     8 clubs  20 volmachten 
  Kempen   11 clubs  24 volmachten 
  Antwerpen Noord  19 clubs  50 volmachten 
  Waas en Dender 4U  10 clubs  27 volmachten 
  GYMVA   10  clubs 27 volmachten 
  Kust en Hinterland   3 clubs      9 volmachten 
  Zuid West-Vlaanderen 3 clubs    7 volmachten 
  Denderend Pajottenland 4 clubs  12 volmachten 
  Dijle-Rupel                11 clubs  33 volmachten 

Oost-Brabant   8 clubs  23 volmachten 

  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 85 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 232  volmachten  

 
3. Aanduiding stemopnemers 
  Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van 

- Gewijzigde lidmaatschappen 
- Verslag AV  
- Statutenwijziging 
- Financieel jaarverslag 2015 en kwijting RVB 
- Begroting 2016 

 
     Joris Daems (Gymfun Geel) 
     Niels Van Elven (Palfit Paal 

 
4. Gewijzigde lidmaatschappen 

Clubs die met hun werking gestopt zijn of niet meer aangesloten zijn  
• De Toekomst Antwerpen (Antwerpen-Noord) 
• Demotion Aalter  (GYMVA) 

 
  Clubs die een fusie aangegaan zijn 

• GymFlex (Gymflex & Gymflex M & Gymflex W) (Dijle-Rupel) 
• Omnigym (Gymclub Turnhout & Kracht en Zwier (Kempen) 

 
  Nieuwe clubs 

De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van de GymFed worden  voorgesteld: 
 

 Gympie vzw Sint-Pieters-leeuw (Denderend Pajottenland) 
 Lenig en gezwind Turnhout (Kempen) 
 Turning Point Balletschool Schilde (Antwerpen-Noord) 
 Parkour Waasland (Waas en Dender 4U) 

   Stemming: alle clubs worden unaniem aanvaard 

Verslag Algemene Vergadering  
19.03.2016 

Gent 
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5. Verslag algemene vergadering 24 maart 2015 
  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Statutenwijziging 
  Lode Grossen licht het voorstel toe. 
  Opmerking: ‘Parkour’ is de correcte schrijfwijze. Wordt aangepast. 
  Er zijn onvoldoende aanwezigen om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen stemmen. 
  Er zal een bijzondere AV georganiseerd worden op het groot BK in mei (dag moet nog bepaald worden). 

 
7. Terugblik op de beleidsperiode 
  Een overzicht van de realisaties in de afgelopen beleidsperiode wordt in beeld gebracht. 
 

8. Verkiezing bestuurders 
Op voorstel van de huidige raad van bestuur wordt aan de vergadering of zij akkoord zijn om geen geheime 
stemming te houden voor de verkiezing van de bestuurders, maar met open stem (groene, rode en witte 
kaarten) de voltallige groep bestuurders te verkiezen. Dit voorstel omdat er niet meer kandidaten zijn dan de 
beschikbare mandaten. Zal enkel doorgaan als er een 2/3 meerderheid is van de vergadering. 

 
  Stemming over het voorstel 

228 JA 
   4  NEEN 
 

  Het voorstel wordt aanvaard en de kandidaat bestuurders stellen zich voor.  
 

  Gilbert Vercammen (Gymflex Mechelen)  functie: voorzitter 
  Joanna Van Hooydonck (Gym Harop Brasschaat) functie: ondervoorzitter 
  Peter Kopydlowski (KWTV Willebroek)   functie: financieel beheerder 
  Danny De Cauwer (Sportiva St-Gillis-Waas)  functie: bestuurder 
  Paul Standaert (WIK Oostende)   functie: bestuurder 
  Peter Frederickx (Kon. Diestse Turnkring)  functie: bestuurder 
  Wim Van Echelpoel (XL Gym Zele)   functie: bestuurder 
  Rosy Taeymans (Art Gym Kapellen)    functie: bestuurder  
  Rosy wordt verontschuldigd; zij is in China voor het WK Acro. Zij wordt voorgesteld door Joanna Van Hooydonck. 
 
  Stemming verkiezing Raad van Bestuur (voltallig bestuur) 

228 JA 
    4  ONTHOUDING 

 

9. Overzicht werking 2015 
  Het werkingsverslag werd aan de clubs bezorgd. Er zijn geen vragen over het verslag. 

 

10. Financieel jaarverslag 2015 
 De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. We zijn  

gestart met een negatieve begroting van 106.889 euro. We sluiten 2015 af met een negatief resultaat van 33 360 
euro.  

  Resultaatverwerking:  Onttrekking aan de provinciale reserve  -   2 036 Euro 
   Over te dragen resultaat:      - 31 324 Euro 

 

11. Verslag van de auditor 
Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°. De auditor verklaart dat de balans en 
de resultatenrekening van de GymnastiekFederatie een getrouw beeld geven van de resultaten, de financiële 
toestand en het vermogen 
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12. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 
  Stemming: 232 JA   
  Het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad van bestuur. 

Peter Kopydlowski geeft een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening GymFed, Gymevents  en 
Gymsport.  

 

13. Toelichting actieplannen 2016 
De actieplannen voor 2016 van de verschillende domeinen worden toegelicht door Ilse Arys (Operations 
manager), Sonja Deneyer (Administratief en Financieel manager) , Inge Doens (teamleader recreatie en 
promotie) en Lode Grossen (Algemeen manager). 

- Vraag of er voor de score verwerking kan gebruik gemaakt worden van bestaande programma’s. Er 
wordt info opgevraagd bij verschillende leveranciers. Moet wel toegepast kunnen worden voor alle 
disciplines. 

- Project We are next: vraag of dit ook in de volgende jaren nog verder gezet wordt. Is nu in een pilootfase 
en wordt zeker de komende jaren verder gezet. 

- Vraag of Delhaize actie in alle Delhaize filialen kan. Is nu nog niet het geval. Wij dringen er op aan bij 
Delhaize dat dit in de toekomst wel mogelijk is. 

 

14. Bespreking en goedkeuring begroting voor het jaar 2016 
De begroting  2016 heeft een negatief  resultaat van 73 445 Euro. De verschillende posten worden toegelicht 
door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski.  

  Stemming over de begroting:  
    229  JA 
        3      ONTHOUDING  
 

15. Huldigingen 
Gymna Landegem viert haar 25-jarig bestaan  
 Turnclub Iduna Gent viert haar 25-jarig bestaan 
 Voor Eigen Schoon Hingene viert haar 50-jarig bestaan 
 Turnclub de Salto’s Ingelmunster viert haar 50-jarg bestaan 
 K.K.T. Moed en Volharding Berkenbos viert haar 75-jarig bestaan 
 K.K.M.T Mechelen viert haar 150-jarig bestaan 
 
 Clubs die het Q4Gym label behaald hebben: 
 In 2015 hebben 73 clubs het label behaald. De 3 clubs die het best gescoord hebben krijgen een special award. Zij 
ontvangen van Janssen en Fritsen een materiaalcheque. De cheques worden overhandigd door Thierry Deleuze, 
product manager J&F: 

-   Art Gym Kapellen  500 euro 
-   Sterk en Lenig Drongen  500 euro 
-  Deugd en Moed Ekeren:       1 000 euro 

 

16. Slottoespraak 
De voorzitter bedankt de partners van Gymfed. Hij bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen en nodigt 
hen uit voor een drankje.  

 
 
 
          

 
 
Voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


