Vergadering RVB 29.08.2017
19.30 uur - HVDS Gent
AGENDA
Aanwezig
Verontschuldigd
Afwezig zonder verontschuldiging

Onderwerp
1.
2.

Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Wim Van Echelpoel, Kurt
Moens, Lode Grossen, Sonja Deneyer
Danny De Cauwer, Rosy Taeymans, Paul Standaert, Ilse Arys

Status
informatief/beslissing

RVB 14.06.2017: goedkeuring
verslag
TO DO’s - stand van zaken
Werkgroep samenstellen
brainstorm opvang gymasten die
uitstromen in topsport

Verslag goedgekeurd

Regioclub Dendermonde TTJ

Beslissing: akkoord met het
voorstel: afbouw van
ondersteuning in 3jaar

TO DO

Timing

Verantwo
ordelijke

Zaak AN

Afvaardiging jury TTM

 2017 www.gymfed.be

Voorstel vanuit
KBT

september

Lode/Valerie

Opvolging / bijkomende info

Zie nota ’uitstroom topsportgymnasten’
70% van de uitstromers is nog actief in gymnastiek.
Bij de jongens is het percentage iets lager.
Vraag of we een werkgroep moeten oprichten om een
oplossing te vinden voor een 15-tal gymnasten/jaar die we
verliezen.
Het is aangewezen om toch te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om die gymnasten verder op niveau te
laten turnen.
Het is ook aan de clubs om hiervoor een opvang te voorzien.
Lode heeft een overleg gehad met Hans Knop. GymMax wil
investeren in een HT trainer voor TTJ. Hebben een paar jaar
nodig om dit volledig zelfstandig te kunnen financieren.
Gilbert heeft contact gehad met advocaat.
AN is veroordeeld in een strafzaak, waarbij hij een dwangsom
moet betalen voor elke mail die hij stuurt.
We wachten het verslag van de onderzoeksrechter af om te
zien of we hiermee verder gaan.
Lode en Valerie hebben samen gezeten met de nieuwe
technisch directeur FfG. Er is gevraagd aan hem en Valerie
om de strategie uit te schrijven voor het aanduiden van de
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Status
informatief/beslissing

TO DO

Timing

Verantwo
ordelijke

Teambuilding

3.

Sociaal secretariaat

september

Sonja

Opvolging RVB/Directie

TB

RVB/Directie

Opvolging / bijkomende info
juryleden voor internationale wedstrijden. We willen garantie
hebben dat we op de OS een jurylid hebben.
Voorstel zou klaar zijn tegen 15/9. Daarna is er een
vergadering met de sportcel KBT met als doel een definitief
plan te hebben dat dan gecommuniceerd zal worden
Gaat door op 22/9. Wie doet mee?
Gilbert, Peter, Joan, Tom. Kurt zal eventueel ’s avonds
aansluiten voor het diner.
Opzeg werd gegeven. Overleg gehad met SD Worx en ADMB
Na het gesprek met de verantwoordelijken van SD Worx is de
begeleiding aanzienlijk verbeterd.
Qua kostprijs is SD goedkoper dan ADMB.
Beslissing eind september, na voorstelling
rapportagemogelijkheden SD Worx.
Zie werkdocument management - bestuur
 Verkiezing RVB in 2018 en 2020
2018: financieel beheerder en 4 bestuurders
2020: voorzitter en 4 bestuurders, waarvan Kurt
Moens zeker deel uitmaakt (cfr fusieovereenkomst)
 Management: voorstel van Lode om tot na de spelen
in 2018 in dienst te blijven. Akkoord.
 Opvolging management: voorstel om een beperkte
werkgroep uit de RVB samen te stellen om dit
proces verder op te volgen

Personeel
Aanwervingen TTM

 2017 www.gymfed.be

Beslissing aanwerving
David Spagnol: akkoord
Virginie Heuls: akkoord

Vraag of er ook buitenlandse ervaringen voor onze trainers
voorzien zijn.
Voor TTJ komen 2 buitenlandse experten op regelmatige
tijdstippen naar Gent om onze trainers bij te scholen.
Er worden ook buitenlandse stages voorzien.
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Status
informatief/beslissing

Dossier TTJ

Beslissing: toekenning extra
middelen (structureel) zijn
bepalend voor het behoud van de
samenwerking met JD

Invulling administratief team

Voorstel – toelichting op
vergadering

4.

Problematiek firma ESC Ledenbeheer

5.

Financiën – afrekening subsidies
2016

 2017 www.gymfed.be

TO DO
Bespreking Task
Force

Opvolgen werking
ledenbeheer/ESC

Timing

Verantwo
ordelijke

september

Lode

september

managemen
t
Sonja/Lode

september

Opvolging / bijkomende info
Lode heeft in Houthalen een aantal keren overleg gehad met
de bestuurders van de club, de ouders en het
gemeentebestuur van Houthalen.
Daar is gesteld dat we de werking in de huidige vorm, met de
huidige omkadering niet verder kunnen zetten als Sport
Vlaanderen niet meer middelen biedt voor de werking van
het TTJ.
De club heeft 65 wedstrijdgymnasten in TTJ en heeft een
goede structuur die als voorbeeld kan dienen voor andere
clubs in Vlaanderen Dit model verspreiden moet er toe leiden
dat de recruteringsbasis voor TTJ in Vlaanderen aanzienlijk
toeneemt ( van 330 naar 450/500 gymnasten)
Vraag aan Sport Vlaanderen om structureel meer middelen te
krijgen voor TTJ. Komt op de task force in september.
Het is belangrijk dat er een garantie gegeven wordt dat de
mogelijke extra middelen structureel worden toegekend.
Sarah is langer afwezig, de opties tot ondersteuning van het
administratief team worden besproken.
Zie afspraken en verslag meeting ESC.
Ledenapplicatie functioneert gebrekkig. Vooral de
implementatie van de module voor het online inschrijven is
uit de hand gelopen. Deadline voor het opleveren van deze
module was 10/4 en tot op vandaag worden nog altijd fouten
vastgesteld.
Lode en Sonja hebben een overleg gehad met de
verantwoordelijken van ESC, waarbij een deadline bepaald is
voor het oplossen van alle bugs en er afspraken gemaakt zijn
naar de toekomst.
Afrekening ontvangen van Sport Vlaanderen (zie detail)
In totaal (Gymfed + BRSF) meer dan geraamd.
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6.

Infrastructuur Puurs

7.

Artikel VSF impact nieuw decreet

8.

Bekrachtiging lid denkcel TTJ

9.

Voorstel kandidatuur TC UEG

10

Varia
Vraag tot aansluiting
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Status
informatief/beslissing

Beslissing: Robbie Ceulemans
wordt bekrachtigd als lid van de
denkcel TTJ
Besluit: kandidatuur Roumiana
Bourova wordt gesteld

Besluit: akkoord met de

TO DO

Timing

Verantwo
ordelijke

Opvolging / bijkomende info
Voor de facultatieve opdrachten (topsport, prioriteitenbeleid,
jeugdsport) was het een positieve afrekening, maar voor de
basissubsidie ontvingen we per lid en per personeelslid een
aanzienlijk lager bedrag. Onze raming was gebaseerd op de
raming die we ontvingen van Sport Vlaanderen in februari.
De oorzaak ligt volgens Sport Vlaanderen bij het feit dat er bij
de erkende federaties veel meer leden zijn in 2016 dan in
2015 en het feit dat de subsidieerbare kosten van de
federaties beter ingevuld zijn.
Na een vergadering met BNP is gesteld dat het onmogelijk
was voor Gymfed om een businessplan klaar te krijgen tegen
september.
De burgemeester van Puurs wil dit dossier in september
indienen.
Constructie werd voorgesteld waarbij wij zouden kunnen
investeren op basis van een commitment voor het afnemen
van zaalhuur. In de laatste mail van Puurs zou het echter gaan
om een borgstelling van Gymfed. Lode heeft geantwoord dat
wij hier niet kunnen op in gaan.
Is gebaseerd op een bevraging bij de federaties. Planlast is
zeker niet verminderd. De financiële consequenties zullen pas
half 2018 duidelijk zijn.
Peter Dieleman heeft zijn ontslag gegeven uit de denkcel TTj
De vacature voor deze functie werd opengesteld en op de
ATV werd Robbie Ceulemans (OGK Duffel) unaniem verkozen.
Kandidatuur van Roumiana Bourova wordt gesteld voor het
TC Ritmiek UEG. Gymfed staat niet in voor de kosten.
Wim deelt mee dat hij wegens familiale soms niet aanwezig
zal kunnen zijn op de RvB.
Vraag tot aansluiting GIOS Liedekerke (recreatieve club)
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Status
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TO DO

Timing

Verantwo
ordelijke

Opvolging / bijkomende info

aansluiting GIOS Liedekerke
Topsporthal vernieuwing

Dossier seksueel overschrijdend
gedrag

september

Lode/Sonja

Sport Vlaanderen heeft een budget voorzien voor de
vernieuwing van de zaal.
J&F moet volgens het contract met Sport Vlaanderen instaan
voor het onderhoud van de toestellen.
Werken worden uitgevoerd in november en december.
Oplossing moet nog gezocht worden voor TTJ en TTM in die
maanden.
Er is een onderhoud geweest met de clubs die tumbling
aanbieden in de zaal. Door het feit dat er geen tumblingbaan
meer zal zijn, hebben die clubs geen mogelijkheid meer om te
trainen.
Er wordt gezocht naar een oplossing op korte en lange
termijn.
Wij kregen een melding van een club dat er 14 officiële
klachten lopen tegen een trainer voor seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
30/8 komt de ethische commissie samen met bestuurders
van de club.

Verslag: Sonja Deneyer
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