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1. Verslagen
Raad van Bestuur 26.09.2016
BESLUIT: Verslag wordt goedgekeurd

2. Personeel
Aanwervingen
-

Medewerker administratie topsport: Ellen Cools start morgen.
Organisaties: Eline Verbeeck zal de organisaties voor TTJ en TRA/TU op zich nemen. Zij start op
21/11. Werkt op dit ogenblik nog voor J&F waar ze een opzegperiode moet presteren.
Organisaties en clubondersteuning: Annelies Raman: werkt nu bij gezinssportfederatie en heeft
ervaring in de job. Ze start op 1/12

3. Bijzondere Algemene Vergadering
Gaat door tijdens de middag op het kaderweekend op zaterdag 22/10
o Aanvaarding fusie BRSF: Lode heeft een nota opgesteld over de fusie. Wordt nog aangepast
en begin volgende week aan de clubs bezorgd. Voor de aanvaarding van de fusie is er geen
aanwezigheidsquorum vereist. Voor de stemming volstaat een gewone meerderheid.
o Statutenwijziging: de wijziging die voorgesteld wordt aan de AV heeft als doel een extra
bestuurder toe te voegen in het kader van de fusie (tot 2020 voorbehouden voor een
bestuurder van BRSF). Voor de statutenwijziging is wel een 2/3 aanwezigheid nodig. Dit zal
vermoedelijk niet gehaald worden. De 2de AV zal doorgaan op de gewone AV in maart om
de statuten definitief goed te keuren. De bestuurder BRSF kan vanaf januari wel
deelnemen aan de vergaderingen RVB Gymfed als adviserend lid.
o De clubs die lid zijn van BRSF Vlaanderen verwerven door de fusie automatisch het
lidmaatschap van Gymfed, met een stemrecht overeenkomstig de bepalingen in de
statuten van Gymfed. De clubs van BRSF Vlaanderen worden hiervan op de hoogte gesteld.
Indien een club dit lidmaatschap niet wil aangaan, dient zij Gymfed hiervan schriftelijk op
de hoogte te stellen.
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4. Forecast
Toelichting wordt uitgesteld tot volgende vergadering. Wordt maandag as bekeken met
P. Kopydlowski en D. De Cauwer

5. Beleidsplan 2017-2020







In topsport was er voor de afgelopen Olympiade vanuit Gymfed een target van 7 medailles
opgegeven aan Sport Vlaanderen (beleidsplan 2012-2016). We worden nu door Sport
Vlaanderen afgerekend op de targets die toen gesteld werden. Het is duidelijk dat voor de
toekomst realistische doelstellingen moeten worden vooropgesteld.
Ilse stelt het domein organisaties/events en communicatie voor.
Gymtalk: vraag stelt zich of we dit in 2017 nog verder kunnen zetten. Budgettair wordt dit
steeds moeilijker. Wordt op volgende vergadering op basis van cijfermateriaal verder
besproken.
Het beleidsplan wordt afgewerkt tegen volgende RVB.

.

6. Varia
 Data vergaderingen RVB: voorstel wordt aangepast
dinsdag
25/10/2016
donderdag 24/11/2016
maandag
9/01/2017
dinsdag
14/02/2017
dinsdag
7/03/2017
dinsdag
18/04/2017
dinsdag
16/05/2017
donderdag 15/06/2017
Voorstel om op 18/11 een receptie te organiseren voor de gymnasten die deelgenomen
hebben aan de OS. Ilse heeft offertes gevraagd.
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