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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Danny De Cauwer, Tom Van 

Hauwaert, Wim Van Echelpoel, Paul Standaert, Ilse Arys, Lode Grossen, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Rosy Taeymans 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. RVB 25.09.2017: goedkeuring 

verslag  

Verslag wordt goedgekeurd     

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 
 

 
 .  

 Afvaardiging jury TTM  Voorstel vanuit 

KBT 

december Lode/Valerie  

 Sociaal secretariaat Beslissing: contact met SD Worx 

wordt verder gezet 

   Positieve evaluatiemeeting gehad met SD Worx. Begeleiding 

is verbeterd en onze vragen naar extra rapportage zijn 

toegepast. Verdere automatiseringsmogelijkheden worden 

nog bekeken.  

 Opvolging Directie/RVB Beslissing: er wordt bepaald wie 
herverkiesbaar is in 2018 (zie 
bijkomende info) 
 

Bepalen wie 
verkiesbaar is in 
2018 

 
 

 

 
 
 

AV zal doorgaan op 24 of 25 maart in Gent. Definitieve datum 
wordt nog gecommuniceerd 
 

 Problematiek rond 

informaticaverwerking, onder 

meer inzake het ledenbeheer 

   Lode/Sonja  Gymfed heeft zich via Sonja en Lode laten 

informeren omtrent de fomele aspecten rond de IT – 

problematiek door externe experten/  

  Voor de praktische opvolging is er elke dag een 

telefonisch overleg tussen ESC en Tom Van Hecke 

Elke 2 weken is er een overleg met Sonja, Tom en de 

projectleider van ESC 

3. Personeel 

Functioneringsprofielen 

Toelichting op de vergadering  december Management/

teamleaders 

 Voor de kaderleden zijn de functioneringsprofielen 

al opgesteld. Voor de andere medewerkers worden 

die opgesteld in november. Wordt besproken op de 
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RVB december 

 Sarah start op 6/11 terug op halftijdse basis 

4. RVB KBT Toelichting op de vergadering     Voorstel om te werken met een ranking van 

juryleden (nationaal klassement) voor 3 disciplines 

(TTM, TTJ, Ritmiek)  

 Opstellen jurycursussen: is een taak van de 

verantwoordelijke jury. Staat duidelijk vermeld in de 

taakomschrijving van de verantwoordelijke jury 

3.  WK Acro      Er zijn opstartvergadering met de verschillende 

commissieverantwoordelijken gehouden. 

 Extra aanwervingen worden nog bekeken 

 Ticketverkoop is gestart.   

4. Bilateraal gesprek feedback  

- basiswerking + beleidsfocussen 

- topsport 

Toelichting op de vergadering    Aangevraagde projecten in de beleidsfocussen 

 Jeugdsport (Q4Gym) 

 Laagdrempelig (Freerunning) 

 Sportkamp (Ropeskipping) 

 Innovatie  

- Gymcoach@home 

- Eerste stapjes in de gymclub 

 Topsport 

Gesprek Houthalen 

Toelichting op de vergadering     Vraag van de schepen van Houthalen of zij een 

gesprek kunnen hebben met een paar mensen van 

de RVB.  

Voorstel om de schepen uit te nodigen op de 

volgende RVB. Gilbert stuurt een antwoord naar de 

schepen.  

5. 

 

Kaderdag/kaderweekend Toelichting op de vergadering     Kaderweekend: zeer succesvolle organisatie die 

enorm gegroeid is. Het was de  1
ste

 keer op 2 locaties.  

Een grondige evaluatie gebeurt nog.   

 Kaderdag dans is ook goed verlopen. Is stabiel naar 

aantal inschrijvingen. 
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6. Financiën 

Forecast 

Toelichting op de vergadering     Wordt nog besproken met Peter K. en verspreid aan 

de RVB in november 

7. Clubondersteuning 

 

Besluit: akkoord met aansluiting 

Olympia Schaarbeek.  

    Begeleiding Ritmica Belsele (zaal) 

Mogelijkheid om een zaal te gebruiken samen met 

een jeugdclub. Worden hierin ondersteund door 

Gymfed.    

 Aansluiting Olympia Schaarbeek : 

Vlaamse club ondersteund door Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  

Lyra/lierse TK naar fusie: 

Krijgen een zaal van de gemeente onder de 

voorwaarde dat ze fusioneren. Begeleiding door 

Gymfed (samen met Dynamo) voor het fusieproces. 

 Varia Overleg met Regiocoördinatoren  

 

    Data en onderwerpen praatcafés in de regio’s zijn 

bepaald.  Er wordt een doodle gestuurd naar de 

leden RVB 

 

  Vloeren regioclubs     Er zijn problemen met vloer in Sportiva St-Gillis-

Waas . (velcro’s die loskomen) 

 Vraag of dit in de andere regioclubs ook het geval is. 

Wordt nagevraagd 

  Resultaten WK     Communicatie is super goed verlopen.  Felicitaties 

voor het communicatieteam.  

  Tumbling clubs     Er is mogelijk een vooruitzicht op een zaal in Gent  

 Wim meldt dat de Fasttrack  verkocht is aan Zele. 

Kan gebruikt worden voor de Tumbling hal in Gent 

vanaf januari.  Kan opgehaald worden in Zele 

  Samenwerking SDV     De samenwerking met SDV, ( Ropeskipping) is 

beëindigd, nadat er meermaals overleg heeft 

plaatsgevonden 
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Verslag: Sonja Deneyer 


