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De verkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering van Gymfed op 24 maart 2018 in Aalst 

 
 

De club (naam club): GymKa vzw ……………………………………………………………………………………………………  
 

draagt volgende persoon voor als  
kandidaat-bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

 
 
Naam: Van Hauwaert ..............................................  Voornaam:  Tom .............................................  

 

Geboortedatum:  16/08/1973 .................................  E-mail:tom.van.hauwaert@telenet.be ..........  

 

Opleiding/diploma:  Industrieel ingenieur computersystemen .............................................................  

 

Beroep: Freelance Informaticus..............................................................................................................  

 

Stelt zich kandidaat voor de functie van: 

 Financieel Beheerder 

 X     Lid Raad van Bestuur  

 

Procedure voor de kandidaatstelling: 

Men kan zich voor verschillende functies kandidaat stellen. De stemming gebeurt trapsgewijs (voor elke 

functie afzonderlijk) en in de volgorde zoals ze hierboven vermeld staat. Op het ogenblik dat de kandidaat 

verkozen is voor een bepaalde functie, vervalt de kandidatuur voor de volgende functie. 

 

De taakomschrijving is beschreven in het document Algemene Richtlijnen van de Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen vzw. Het profiel van een bestuurder is beschreven in de statuten van de Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen vzw. 

 

In de club actief als:  

 

 Bestuurslid (functie: Voorzitter……………………………………………………….) 

 Trainer, jurylid…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kandidatuur 

Lid Raad van Bestuur Gymfed 
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Nuttige ervaring:  Lid van de raad van bestuur van GymFed sinds oktober 2016. Oprichter van turnkring 

Gym Fasia vzw, later gefusioneerd met turnkring Wilskracht tot GymKa vzw. Voorzitter van deze club sinds 

lang. Sinds 2004 eigenaar van een privé turnzaal die in 2016-2017 een make-over kreeg. Organisator van 

meer dan 70 turnkampen. Gewezen lid van de technische commissie AGD. Gewezen internationaal jurylid 

AGD. Gewezen lid van de Kalmthoutse sportraad. Trainer van TTm wedstrijdploeg, de TTm recreaploeg en 

de volwassenen. In het verleden contacten gehad met Nelli Kim, Donatella Sacchi, Steve Bucher en andere 

FIG leden i.v.m. software voor gymnastiek. 

 

Motivatie:  Ik heb gemerkt dat mijn ervaring en contacten in de turnwereld van pas komen tijdens de 

vergaderingen van de RVB. Ik heb al enkele personen kunnen helpen die advies vroegen m.b.t. hun 

werkzaamheden binnen de federatie. Mijn professionele IT ervaring kwam ook van pas om de IT-

infrastructuur van GymFed te ondersteunen en zal in de toekomst zeker nog van pas komen. Verder is het 

mijn persoonlijk doel om te proberen de federatie en clubs minder afhankelijk te maken van subsidies door 

andere bronnen van inkomsten aan te boren. 

 
De voorzitter of (indien de voorzitter dezelfde persoon is als de kandidaat-bestuurder) de wettelijke 
vertegenwoordiger van de club (datum en handtekening) 
 
 
Datum       Handtekening 
22/02/2018  
 
 
 
Ik verbind mij er toe om, indien verkozen, het mandaat van lid van de raad van bestuur van de 
Gymnastiekfederatie op te nemen in volledige onafhankelijkheid (van club, discipline,…), de inhoud van de 
gedragscode voor bestuurders te onderschrijven en de algemene belangen van de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen te behartigen en te verdedigen.  
 
De kandidaat-bestuurder (datum en handtekening) 
 
 
Datum       Handtekening 
 
22/02/2018       
 
 
 
 

Formulier terug te bezorgen uiterlijk 01.03.2018 

Via mail sonjadeneyer@gymfed.be 

Via post: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

Huis van de Sport – T.a.v. Sonja Deneyer 

Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

 

mailto:sonjadeneyer@gymfed.be

