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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen  
 
2.  Controle van de volmachten 
  Limburg     9 clubs 23 volmachten 
  Kempen     7 clubs 18 volmachten 
  Antwerpen Noord   18 clubs 47 volmachten 
  Waas en Dender 4U     5  clubs 14 volmachten 
  GYMVA        5 clubs 15 volmachten 
  Kust en Hinterland     1 clubs   3 volmachten 
  Zuid West-Vlaanderen     6 clubs 17 volmachten 
  Denderend Pajottenland     5 clubs 12 volmachten 
  Dijle-Rupel   10 clubs 29 volmachten 
  Oost-Brabant     5 clubs 15 volmachten 
   
 
  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 71 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 193  volmachten  
         
2.  Aanduiding stemopnemers : 
    Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van 

- Gewijzigde lidmaatschappen 
- Verslag bijzondere AV  
- Financieel jaarverslag 2014 en kwijting RVB 
- Begroting 2015  

 
Joris Daems (Gymfun Geel) 
Stephanie De Cooman (TC Sint-Paulus Haaltert) 
  

3. Gewijzigde lidmaatschappen 
 

Clubs die met hun werking gestopt zijn of niet meer aangesloten zijn  
• De Noordster (Hamont) 

 
 

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

 KTurnkring Gymnia (Berlaar) Antwerpen Noord  

 Elastika Roeselare Zuid-West Vlaanderen 

 Turnkring Tuimeling Vlimmeren Kempen 

 Turnkring Eikels worden Bomen (Zottegem) Denderend Pajottenland 

 Halense Turnkring Limburg 

 Turnkring de Krakende Spieren Oost-Brabant 

 Move It up (Zonhoven) Limburg 

 Parkour DMD (Dendermonde) Waas en Dender 4U 

 FBW Sport & Fun (Maasmechelen)  Limburg 

 Exception Movement (Oostende, Brugge, Kortrijk)  Kust & Hinterland 

 
De 3 laatst genoemde clubs zijn allemaal zuivere free running clubs. 

 
Stemming: alle clubs worden unaniem aanvaard 

 
5. Verslag algemene vergadering 29-03-2014 

    Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
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6. Overzicht werking 2014 
Aantal leden per leeftijdscategorie klopt niet met het totaal. Wordt aangepast voor de publicatie 
van het verslag. 
 

 
  7 . Financieel jaarverslag 2014 

De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter 
Kopydlowski. We zijn gestart met een negatieve begroting van 153.705 euro. We sluiten 2014 af 
met een negatief resultaat van 462.111 euro.  
 
Resultaatverwerking:  Onttrekking aan de provinciale reserve  -    59.145 Euro 
   Over te dragen resultaat:     - 402.966 Euro 

 
8. Verslag van de revisor 

Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°, bedrijfsrevisoren. De 
revisor verklaart dat de balans en de resultatenrekening van de GymnastiekFederatie een getrouw 
beeld geven van de resultaten, de financiële toestand en het vermogen. 

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

Stemming: 190 ja-stemmen 
      3 onthoudingen   
 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad van bestuur. 
 
Peter Kopydlowski geeft een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening GymFed, 
Gymevents  en Gymsport.  
 

  10. Toelichting actieplannen 2015 
De actieplannen voor 2014 van de verschillende domeinen worden toegelicht door Ilse Arys 
(Operations Manager), Sonja Deneyer (Administratief en Financieel manager) , Inge Doens 
(teamleader recreatie en promotie), Els Coppieters (sporttechnisch coördinator) en Lode Grossen 
(algemeen manager). 
- Q4Gym: verslagen van de audits laten lang op zich wachten. Er waren problemen met de 

software waardoor er vertragingen zijn.  
- Nieuwe huisstijl:  

o vraag waarom de benaming ‘artistieke gymnastiek’ gewijzigd wordt naar 
toestelturnen. Is naar de buitenwereld die gymnastiek niet kent duidelijker. 

o Slogan ‘we are gym’: opmerking waarom niet in het Nederlands blijven. Engels is 
meer hedendaags en alom gebruikt in communicatie 

- Gymstars: vraag of de clubs nog extra codes krijgen voor de app. Gymfed kan maar een 
beperkt aantal gratis codes krijgen, waardoor er maar 1 code per club kan uitgedeeld worden. 

- Opleidingen: vraag of leeftijden initiator niet verlaagd kunnen worden. Vanuit VTS wordt hier 
een minimum leeftijd bepaald. Gymfed zal binnenkort een project uitwerken voor 
hulptrainers, waarbij op jonge leeftijd de gymnasten al kunnen voorbereid worden op het 
training geven.  

- Organisaties: opmerking over het functioneren van score express. Het is de bedoeling om in 
2016 een alternatief systeem uit te testen en mogelijk is 2017 te implementeren. 

- Vraag waarom het Belgisch kampioenschap op Gymnova geturnd wordt. Organisatie van het 
BK wordt afwisselend georganiseerd door Gymfed en Ffg. Dit jaar is de organisatie van het BK 
in handen van FfG en zij worden gesponsord door Gymnova. 

- Actie Delhaize voor de clubs: clubs kunnen 1 euro aan materiaal (J&F) verdienen per 5 euro 
boodschappen die de leden online doen. Vraag hoe de levering van de boodschappen gebeurt. 
Wordt nagevraagd 

    
11.  Bespreking en goedkeuring begroting voor het jaar 2015 

 De begroting  2015 heeft een negatief  resultaat van 106.889 Euro. De verschillende posten 
  worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski.  
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-   We worden geconfronteerd met besparingen vanuit de overheid, wat resulteert in minder 
personeelssubsidies 

-   Gymfed wil blijven investeren in programma’s en tools om de clubwerking te optimaliseren 
-    Lidgeld zal vanaf 2015-2016 met 2 euro verhogen. Gymfed engageert zich om de komende 4 

jaar geen lidgeldverhoging meer door te voeren. Nieuwe clubs (vanaf seizoen 2014-2015)  
betalen de eerste 2 jaar 10 euro. 

-   Streven naar een break-even of winstgevend resultaat vanaf 2017. 
 

-   Vraag hoe we een break-even resultaat kunnen realiseren vanaf 2017. Een aantal 
engagementen loopt af in 2016 waardoor er financiële ruimte gecreëerd wordt. 
 

   Stemming over de begroting: 176 ja-stemmen 
         17 onthoudingen  

 
12.  Huldigingen 
  Turnclub Sint Paulus Haalters viert haar 50-jarig bestaan  
  Turnkring Excelsior Eppegem viert haar 50-jarig bestaan 
  Ritmica vzw viert haar 50-jarg bestaan 
  Turnkring Relax Borsbeek viert haar 50-jarig bestaan 
  Koninklijke Turnvereniging Kortrijk viert haar 125-jarig bestaan 
 
  Clubs die het Q4Gym label behaald hebben: 
  In 2014 hebben 50 clubs het label behaald (volledige lijst op de website Q4gym) 

De 3 clubs die het best gescoord hebben krijgen een special award. Zij ontvangen van Janssen en 
Fritsen een materiaalcheque ter waarde van 500 euro. De cheques worden overhandigd door Dirk 
Van Esser, directeur J&F aan: 

o Klimop RT Merksem 
o Sportac Deinze 
o Gym Westerlo 

 
   13. 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 


