
gymÍs^_d_^ Kandidatuur
Lid Raad van Bestuur Gymfed

De verkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering van Gymfed op 24 maart 2018 in Aalst

De club (naam club): TKWerchter

draagt volgende persoon voor als

kandidaat-bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw

Naam: Deaulmerie Voornaam: Louis

E-mail : louis.deaulmerie@telenet. beGeboortedatum: L9/07 /7962

Opleiding/diploma: lndustrieel lngenieur Elektriciteit Automatisatie

Beroep: Senior Project Manager

Stelt zich kandidaat voor de functie van:

tr Financieel Beheerder

$( Lid Raad van Bestuur

Procedure voor de kandidaatstelling:

Men kan zich voor verschillende functies kandidaat stellen. De stemming gebeurt trapsgewijs (voor elke

functie afzonderlijk) en in de volgorde zoals ze hierboven vermeld staat. Op het ogenblik dat de kandidaat

verkozen is voor een bepaalde functie, vervalt de kandidatuur voor de volgende functie.

De taakomschrijving is beschreven in het document Algemene Richtlijnen van de Gymnastiekfederatie

Vlaanderen vzw. Het profiel van een bestuurder is beschreven in de statuten van de Gymnastiekfederatie

Vlaanderen vzw.

ln de club actief als:

Bestuurslid (functie: Voorzitter)
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Nuttige ervaring: De laatste 20 jaar ben ik actief als project leider van internationale projecten in de

industrie. Gedurende 6 jaar ben ik ook team manager geweest. In beide functies worden de skills

gecombineerd van people management, financieel beheer en planmatig werken.

Privé ben ik vader van 3 dochters die actief zijn in de gymnastiek (en dans) wereld. De oudste dochter ook,

tot 2 jaar geleden, als competitie gymnast op nationaal niveau en vandaag als trainster.

lk heb me de voorbije 10 jaar ingezet als bestuurder van TKWerchter om de club in eerste instantie te

ondersteunen in zijn ontwikkeling en er een moderne en brede club van te maken die zowel de recreant als

de competitie gymnast aan z'n trekken laat komen waarbij de focus in eerste instantie op de gymnast ligt.

Eerst als vader maar ook nog altijd nu als bestuurder ben ik vaak aanwezig op nationale en internationale

wedstrijden en probeer daar telkens mijn (inter)nationaal netwerk te verbreden en zo inzichten te krijgen

hoe we onze sport de komende jaren verder kunnen ondersteunen en verbeteren.

Motivatie: Elke organisatie heeft continu uitdagingen van organisatorisch aard. Met mijn ervaring binnen

de bedrijfswereld ben ik ervan overtuigd dat ik via de bestuursorganen van de Gymfed kan bijdragen tot

het begeleiden van de organisatie in zijn verdere evolutie en financiële stabiliteit.

Ook de sportieve uitdagingen van een federatie met zijn vele disciplines en eigenheden vereist de nodige

aandacht om, vanuit het vertrekpunt van de gymnast, een degelijke en brede ondersteuning te bieden aan

de clubs. Als voorzitter van een middelgrote club wil ik bijdragen aan het verder versterken van de werking

van de federatie naar zijn leden, trainers en gymnasten.

De voorzitter of (indien de voorzitter dezelfde persoon is als de kandidaat-bestuurder) de wettelijke
vertegenwoordiger van de club (datum en handtekening)

Datum
1./3/20L8

Handtekening

tk verbind mij er toe om, indien verkozen, het mondaat van lid von de raod van bestuur van de

Gymnostiekfederatie op te nemen in volledige onafhankelijkheid (van club, discipline,...), de inhoud van de

gedragscode voor bestuurders te onderschrijven en de algemene belangen van de Gymnastiekfederatie

Vlaanderen te behartigen en te verdedigen.

De kandidaat-bestuurder (datum en handtekening)

Datum Handtekening

L/312078

Handtekening
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