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Onderwerp Status 
 informatief  beslissing  

To Do Timing  Verantw. bijkomende info 

1. Goedkeuring verslag 
RVB 13.10.2016 

BESLUIT : verslag wordt 
goedgekeurd 

    
 

2. Personeel (Eline, 
Tatsiana) 

Informatief     Tatsiana start volgende week als trainster TTM. 
Arbeidsovereenkomst van 1 jaar met arbeidskaart B 

 Eline Verbeeck is gestart bij het organisatieteam.  
 Sarah is ziek. Voorlopig 4 weken afwezig.  

3. Voorstel 
gedragscodes prof. 
Coaches en 
gymnasten (bijlage) 

 Bemerkingen van de 
bestuurders worden 
doorgestuurd via mail 
aan Lode tegen 4/12 
Code wordt afgewerkt 

04/12/2016 
 
 
 
01/01/2017 

RVB 
 
 
 
Lode 

 Code voor de coaches wordt nog vertaald in Frans en 
Engels. Wordt geïmplementeerd vanaf 1 januari.  

o Vraag om Panathlon nog bij te vermelden in de 
code 

o Bij gymnasten nog aspecten naar voeding en rust 
toevoegen 

 Doping: jaarlijkse toelichting doping aan gymnasten geven 

4. Aanvraag 
préfinanciering zaal 
Nazareth 

BESLUIT: akkoord mits 
voorlegging van een balans en 
een positief resultaat voor het 
jaar 2014-2015  
Jaarlijks financieel verslag 
wordt gevraagd aan de club. 

Opvragen documenten 
Opstellen overeenkomst 

01/01/2017 Lode/Sonja  Vraag van OTV Nazareth om een renteloze lening te 
verkrijgen van GymFed. Cfr de algemene richtlijnen wordt 
het bedrag besteed aan de aankoop van materiaal J&F 
voor de inrichting van de zaal. 

5. Communicatie: 
Gymtalk 

 Presentatie wordt 
doorgestuurd naar de 
leden RVB met vraag tot 
feedback. 
Voorstel herwerking 

05/12/2016 
 
 
 
Eind januari 

Sonja 
 
 
 
Delphine 

 Presentatie herwerking Gymtalk wordt door Ilse toegelicht. 
 Onder leiding van Delphine is er een interne brainstorm 

gehouden om een alternatief uit te werken. 
 Idee om de gymtalk in februari en mei  2017 nog online te 

behouden.  
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wordt uitgewerkt. 2017   Vanaf volgend seizoen kan er dan met een alternatief 
gestart worden.  

 Er moet nog nagegaan worden of de tijd die geïnvesteerd 
wordt voor het maken van de Gymtalk in verhouding is tot 
het bereik dat we hiermee realiseren.  

 Het is belangrijk te meten hoeveel mensen we bereiken 
met een digitale versie. 

6. Organisaties  
                 Wedstrijden 
 

 Nagaan waarom het C-
niveau TTJ afgeschaft 
werd 
 
Aantal licenties 
opvragen 

Volgende 
vergadering 
 
 
Volgende 
vergadering 

Ilse 
 
 
 
Sonja 

 Inschrijvingen wedstrijden meer dan 20 000 op 15/11 = 
1250 meer dan vorig jaar. 

 Opmerking over het afschaffen van het C-niveau TTJ. Op 
dit ogenblik is er geen alternatief voor gymnasten die niet 
goed genoeg zijn voor het B-niveau. 

 Er wordt nagekeken of er ook een stijging is van het aantal 
licenties. 

Gymgala informatief     Meer tickets verkocht dan vorig jaar 
 In Nederland is er een goed initiatief om gymnasten op 

voorhand te laten inschrijven voor een fotosessie met hun 
idolen. 

7. Sponsoring Onderhandelingen J&F over 
nieuw contract:  
 

 9/12/2016 Management  Ilse geeft een update van de sponsorovereenkomsten 
 

8. Aansluiting leden 
clubs  

BESLUIT: er wordt een brief 
gestuurd naar Klimop-dance 
planet:  verplichting om al hun 
leden aan te sluiten cfr de 
algemene richtlijnen. Bij niet 
naleving : als het gaat om 1 
club/vzw dan  kunnen zij niet 
meer deelnemen aan onze 
activiteiten.  Als het effectief 2 
verschillende clubs zijn dan 
wordt Dance planet niet meer 
als club aanvaard. 

Versturen brief 05/12/2016 Sonja  Bij de afsluiting van het seizoen is vastgesteld dat de 
fusieclub Klimop-Dance Planet een 400-tal leden minder 
heeft. Na contact blijkt dat zij hun recreatieve dansers 
aansluiten bij Danssport  Vlaanderen omdat dit goedkoper 
is. Zij sluiten maar een 40-tal dansers aan bij Gymfed 
waarmee ze deelnemen aan onze wedstrijden. Is in strijd 
met onze reglementen 
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9. Beleidsplan en 
begroting (bijlage) 

BESLUIT: opvolging beleidsplan 
zal 3-maandelijks gebeuren, 
samen met de forecast.  Is een 
taak voor het Dagelijks Bestuur 
en het management. 

  DB/ 
management 

Wordt toegelicht door Lode. De verkorte presentaties van het 
beleidsplan worden doorgestuurd naar de RVB. 
 

10. Verslag bilateraal 
gesprek 

informatief     Ons beleidsplan (algemene werking en focusprojecten) is 
goed ontvangen bij Sport Vlaanderen. Focusprojecten 
worden beslist door de commissies eind december.  

 Er zijn te weinig middelen om aan alle aanvragen te 
voldoen. 

o Jeugdsport : 
Aangevraagd: 2 959 174   Beschikbaar: 2 600 000 

o Laagdrempelig: 
Aangevraagd: 1 805 656   Beschikbaar:  800 000 

o Innovatie 
Aangevraagd 1 565 450     Beschikbaar: 500 000 

 Vanuit VSF zal geijverd worden om de toekenning in eerste 
instantie te doen op basis van de inhoud van de projecten 
en daarna te werken met een vork van een minimum en 
maximum bedrag per lid.  

 

11. Beleidsplan topsport 
en begroting (bijlage) 

 werkgroep samenstellen 
voor brainstorm ‘opvang 
gymnasten die 
uitstromen in  topsport’ 

Eind januari Lode  Bilateraal gesprek gaat door op 28/11. 
 Vraag van T. Van Hauwaert of er kan onderzocht worden  

hoe we gymnasten die in topsport uitstromen een 
alternatief kunnen aanbieden.  Mogelijke opvang door 
goede trainers of doorstromen naar andere disciplines. 
Moet in samenwerking met clubs gebeuren. 

12. Varia  Opstart commissies WK 
 
Dropbox aanmaken 

Eind januari 
 
05/12/2016 

Ilse 
 
Sonja 

 Vraag naar de opstart van de commissies voor het WK 
Acro. Wordt zo snel mogelijk opgestart 

 Documenten Raad van Bestuur via dropbox beschikbaar 
stellen 

Verslag: Sonja Deneyer 


