
  

 2016 www.gymfed.be  1 

 

 
 

 
Aanwezig:   G. Vercammen, P Kopydlowski, P. Frederickx, J. Van Hooydonck, S. Deneyer,  

D. De Cauwer,  P. Standaert, W. Van Echelpoel I. Arys, L. Grossen  

 

Verontschuldigd: R. Taeymans, W. Van Echelpoel 

 

 

 

1. Verslagen 

 Raad van Bestuur 14.06.2016 

 BESLUIT: Verslag wordt goedgekeurd 

 

Dagelijks Bestuur 31.08.2016 

 Nog geen uitsluitsel over financiering Sport Vlaanderen.  

 Er wordt een voorstel voor een gedrags- en ethische code voor professionele coaches 

uitgewerkt om de nieuwe cyclus ook op dit vlak met goede afspraken te starten. Een verder 

overleg met de coaches volgt om dit toe te lichten 

 Na 2018 zal een ander model nodig zijn voor de organisatie van topsport acro. Slavik heeft 

een contract aangegaan in USA 

 BESLUIT: Verslag wordt goedgekeurd 

 

2.  Aanvaarding nieuwe club 

• Flip-4-fun: nieuw opgerichte club uit Limburg, die ex-gymnasten uit verschillende disciplines 

voorbereidt op een mogelijke carrière bij Cirque du Soleil. 

  BESLUIT: club wordt aanvaard 

 

3.  Fusie BRSF 

 Bijzondere AV BRSF op 15 september. Lode zal op deze vergadering aanwezig zijn om onze 

visie op de fusie toe te lichten aan de BRSF-clubs. 

 Gymfed zal een Bijz. AV op kaderweekend organiseren om:  

o  De mogelijke fusie te aanvaarden 

o  Statutenwijzingen ifv de fusie voor te stellen = 1 extra mandaat in de raad van 

bestuur, dat tot 2020 voorbehouden wordt voor een bestuurder van BRSF. Die 

bestuurder moet niet verkozen worden, maar zal aangeduid worden door de RVB 
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van BRSF. Voor de aanvaarding van de fusie volstaat een gewone aanwezigheid en 

gewone meerderheid. Voor de statutenwijziging is er een quorum van 2/3 nodig. 

 Kandidaturen RVB: Op de bijz. AV wordt ook een verkiezing georganiseerd om het 

openstaande mandaat in te vullen.  Vraag naar kandidaturen wordt volgende week naar de 

clubs gestuurd. 

 

4. Personeel 

 Giovanni Truyens (TTJ Topsportcoach) heeft zijn ontslag gegeven. Vandaag zijn laatste 

werkdag. Hij wordt momenteel niet vervangen 

 Sollicitatiegesprekken voor de opengestelde functies worden binnenkort gestart 

(administratie topsport, coördinator organisaties en clubondersteuning/organisaties) 

 

5. Beleidsplan 2017-2020 
 Akkoord om het voorgestelde model te hanteren  

 De domeinen worden onderverdeeld in deeldomeinen. Elke doelstelling wordt er 

afgetoetst aan verschillende drivers. Voorstel om de benaming ‘drivers’ aan te passen naar 

‘accenten’ 

 Tegen volgende vergadering worden de strategische doelstellingen door iedereen ingevuld 

“Gymfed wil in 2020…………” 

“Gymfed wil tegen 2020…………” 

 Wordt in het kernteam besproken, waarna alle teams kunnen starten met het uitschrijven 

van de operationele doelstellingen. 

  

6. Varia 
 Er wordt aangegeven dat het sponsorcontract met J&F opnieuw moet onderhandeld 

worden, minimum 1 jaar voor het verval van het lopende contract, indien we de inhoud 

willen aanpassen. Iedereen is akkoord om de gesprekken aan te vatten. 

 

 Paul Standaert signaleert dat de verplichtingen inzake het gebruik van en de 
verantwoordelijkheid bij eventuele schade aan nieuwe schoolgebouwen die werden 
opgericht in het kader van een DBFM contract zeer strikte voorwaarden opleggen aan de 
betrokken schooldirecties.  
Hierdoor kunnen de scholen geconfronteerd worden met dure schaderegelingen. De strikte 
houding van de bouwfirma dreigt hiermee het openstellen van die nieuwe scholen aan 
derden (in casu sportclubs) in het gedrang te brengen. 

 

 Data vergaderingen Raad van Bestuur: 26/9 en 13/10 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


