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Inleiding bij  de kandidaatstelling voor de raad van bestuur van Gymfed tijdens de volgende algemene vergadering dd. 
24/03/2018 
 
Geachte voorzitter (ster), 
Geachte bestuurder, 
 
 
Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20/05/2017, werden een aantal voorgestelde en gewijzigde 
statuten van Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w. goedgekeurd. Die statuten werden geactualiseerd en zo 
aangepast aan de vereisten van “goed bestuur”. 
 
Onder meer werd vastgelegd dat een persoon maximaal drie opeenvolgende mandaten van vier jaar kan functioneren 
als bestuurder inde raad van bestuur van Gymfed.( Art. 12&1). 
 
Tevens werd vastgelegd dat niet langer, het voltallige bestuur om de vier jaar verkiesbaar mocht zijn. Er werd 
gestipuleerd dat de helft van het bestuur om de twee jaar verkiesbaar diende te zijn, voornamelijk om de continuïteit 
van de werking, statutair te verankeren. Bovendien garanderen de nieuwe statuten dat de voorzitter en de financieel 
beheerder niet in het zelfde jaar verkiesbaar of herverkiesbaar kunnen zijn. ( Art. 12€2) 
 
Om deze overgang inzake kandidaatstelling voor de raad van bestuur van de oude naar de nieuwe statuten te 
realiseren diende een specifieke regeling, eveneens statutair te worden vastgelegd. Art. 12&3 bepaalt die 
overgangsregeling en stipuleert onder meer dat in 2017 een gefaseerd rooster diende te worden opgesteld waarbij de 
helft van het huidige bestuur waaronder de financieel beheerder vrijwillig ontslagnemend en (her)verkiesbaar zijn in 
2018.  Volgende bestuurders zijn ontslagnemend en herverkiesbaar: 
 
Peter Kopydlowski financieel beheerder 
Peter Frederickx  bestuurder 
Paul Standaert  bestuurder 
Wim Van Echelpoel bestuurder 
Tom Van Hauwaert bestuurder 
 
Uiteraard betekent dit eveneens dat die verkiezingen “open” staan voor andere en nieuwe kandidaten voor die 
mandaten. 
 
Om dus te beantwoorden aan de overgangsregeling van Art. 12 &3 de hierna volgende oproep tot kandidaatstelling 
voor lid van de raad van bestuur voor Gymfed. De mogelijke ( her) verkiezing zal dus plaatsvinden tijdens de Algemene 
Vergadering van 24/03/2018. 
 
Voor de raad van bestuur van Gymfed 
 
 
 
 
 
 
 
Lode Grossen 
Algemeen manager 
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