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1. Openingstoespraak door de ondervoorzitter Mevr. Joanna Van Hooydonck 

De voorzitter laat zich verontschuldigen. 

 

2. Controle van de volmachten 
 

Regio’s # vertegenwoordigde clubs # stemmen 

Limburg 11 29 

Kempen 11 29 

Antwerpen Noord 17 45 

Waas en Dender 4U 6 18 

GYMVA 4 9 

Kust en Hinterland 0 0 

Zuid West-Vlaanderen 10 28 

Denderend Pajottenland 4 11 

Dijle-Rupel 12 35 

Oost-Brabant 12 34 

TOTAAL 87 238 

 
3. Aanduiding stemopnemers 

  Er worden stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van: 

 Gewijzigde lidmaatschappen 
 Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 22.10.2016 
 Statutenwijziging   

- Artikels 11 en 15 
- Aanpassing artikels i.f.v. goed bestuur 

 Financieel jaarverslag 2016 en kwijting RvB 
 Begroting 2017 

 

  Aangeduide stemopnemers: 
 Conny Hellemans (Corpus Sanum Herentals) 
 Renaat Willems (Gym Haacht) 
 Bart Schreurs (M&V Berkenbos) 

 
4. Gewijzigde lidmaatschappen 

Clubs die niet meer aangesloten zijn: 
 Gym Atlantis Alveringem vzw (Kust & Hinterland) 
 Spartacus Borgerhout vzw (Antwerpen Noord) 

Verslag Algemene Vergadering  
30.03.2017 

Leuven 
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Clubs die een fusie aangegaan zijn: 
 Turnkring Essen   (Vlug & Blij Essen + Volharding Essen)    (Antwerpen-Noord) 

 

Nieuwe clubs:       
   De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van Gymfed worden  voorgesteld: 

 Busta Move   (Dijle-Rupel)  
 Carla Dance Company  (Denderend Pajottenland) 
 Flip-4-fun   (Limburg) 
 Turnkring Haasdam  (Antwerpen-Noord) 
 Love to Move   (Antwerpen-Noord) 

   Stemming: alle clubs worden unaniem aanvaard. 

 
5. Verslag Bijzondere Algemene vergadering 22 oktober 2016 

  Stemming: het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Statutenwijziging 

  Artikel 11 en 15 
 Lode Grossen licht de wijzigingen aan deze artikels toe. 

 Stemming: deze wijzigingen worden unaniem goedgekeurd. 
 

  Wijzigingen i.f.v. goed bestuur 
 Lode Grossen licht het voorstel toe. 

 Stemming: er zijn onvoldoende aanwezigen om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen stemmen. Er zal 

hiervoor een bijzondere AV georganiseerd worden op 20 mei 2017 in Gent (net voor de Best Show Teams 
Finale). 

 
7. Verkiezing bestuurders (bekrachtiging Kurt Moens) 

 In navolging van de fusie met de Belgian Rope Skipping Federatie wordt 1 BRSF-bestuurder opgenomen in de 
Raad van Bestuur van Gymfed en dit voor de resterende tijd van deze Olympiade.  

 BRSF draagt Kurt Moens voor, hij stelt zich voor aan de aanwezige clubs. 
 Stemming: Kurt Moens wordt unaniem bekrachtigd als lid van de Raad van Bestuur van Gymfed.  

 
8. Overzicht werking 2016 

  Het werkingsverslag werd aan de clubs bezorgd. Er zijn geen vragen over het verslag. 

 

9. Financieel jaarverslag 2016 

 De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. We zijn 
gestart met een negatieve begroting van 73 445 euro. We sluiten 2016 af met een positief resultaat van 2 057 
euro.  

 Resultaatverwerking: over te dragen resultaat = 2 057 Euro 
 Peter Kopydlowski geeft een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening Gymfed, Gymevents  en 

Gymsport.  

 

10. 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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11. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 

  Stemming: het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad van 
  bestuur.  

 

12. Toelichting beleidsplan 2017-2020 en actieplannen 2017 

Het beleidsplan voor de Olympiade 2017-2020 en de actieplannen voor 2017 worden voorgesteld door de 
verantwoordelijken van de verschillende domeinen: Lode Grossen (Algemeen manager), Ilse Arys (Marketing- en 
eventmanager), Sonja Deneyer (Administratief en financieel manager), Inge Doens (Algemeen coördinator 
clubondersteuning), Els Coppieters (Algemeen coördinator sportief beleid), Valerie Van Cauwenberghe 
(Algemeen coördinator Topsport). 
 
Lode Grossen geeft de Algemene Vergadering ook een stand van zaken mee m.b.t. het semi-agoraal statuut (nu 
‘statuut vrijetijdswerk’ genoemd): 
 Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft een nieuw statuut vrijetijdswerk uitgewerkt voor de 

sportsector. Met dat statuut kunnen trainers, coaches, scheidsrechters, coördinatoren, juryleden… op een 
administratief laagdrempelige en fiscaal voordelige manier hun hobby beoefenen.  

 Dit betekent echter niet dat clubs direct al volgens dit statuut kunnen werken: Minister Muyters gaat nu met 
mandaat van de Vlaamse Regering in overleg met de federale regering om dit in de praktijk om te zetten.  

 

13. Bespreking en goedkeuring begroting 2017 

 De verschillende posten worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. De begroting  
2016 heeft een positief  resultaat van 58 032,93 Euro.  

 Stemming: de begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
14. Huldigingen 

 ARK Lille viert haar 25-jarig bestaan  
 Turnclub De Eik Lommel viert haar 50-jarig bestaan 
 Turnclub Athena viert haar 50-jarig bestaan 
 Streven - Turnkring Schilde viert haar 50-jarig bestaan 
 Turnkring Olympia Zonhoven viert haar 50-jarig bestaan 
 Turnkring De Trampo’s viert haar 50-jarig bestaan 
 Sterk en Lenig Drongen viert haar 75-jarig bestaan 

 
 Clubs die het Q4Gym label behaald hebben: in 2016 hebben 34 clubs het label behaald.   

 

15. Slottoespraak 

De ondervoorzitter bedankt de partners van Gymfed. Zij bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen en 
nodigt hen uit voor een drankje.  
 
 

  
 
 
          

 
 
Ondervoorzitter       Verslaggever   

 Joanna Van Hooydonck      Sonja Deneyer 


