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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen 

 

2. Controle van de volmachten 
 

Regio’s # vertegenwoordigde clubs # stemmen 

Limburg 9 24 

Kempen 10 27 

Antwerpen Noord 13 35 

Waas en Dender 4U 8 24 

GYMVA 9 18 

Kust en Hinterland 3 9 

Zuid West-Vlaanderen 11 27 

Denderend Pajottenland 2 6 

Dijle-Rupel 12 34 

Oost-Brabant 6 18 

TOTAAL 83 222 

 
3. Aanduiding stemopnemers 

  Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van: 

 Gewijzigde lidmaatschappen 
 Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017 
 Jaarverslag 2017 
 Financieel jaarverslag 2017 en kwijting RvB 
 Begroting 2018 

 

  Aangeduide stemopnemers: 
 Louis Deaulmerie (Turnkring Werchter) 
 Jan Dejaeghere (Turn Around Bierbeek) 

 

 Er worden  stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de verkiezing van de bestuurders 

  Aangeduide stemopnemers: 
 Isabelle Maesfranckx (regiocoördinator) 
 Johan De Mulder (regiocoördinator) 
 Niels Van Elven (regiocoördinator) 
 Wim Meyers (Sta Paraat Hasselt) 

 
 
 

Verslag Algemene Vergadering  
24.03.2018 

Aalst 
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4. Gewijzigde lidmaatschappen 

Clubs die niet meer aangesloten zijn: 

 Gezond en Moedig Kruibeke  (Waas en Dender 4U) 

 Volksrecht Kortrijk   (Zuid West-Vlaanderen) 

 Gymnica Sleidinge   (Gymva) 

 Gym en Sport Wilsele   (Oost-Brabant) 

 

Nieuwe clubs:       

   De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van Gymfed worden  voorgesteld: 
 Gym Passion Herseaux  (Zuid West-Vlaanderen) 

 Gymclub Gios Liedekerke   (Denderend Pajottenland) 

 Olympia Schaarbeek   (Oost-Brabant) 

 Planet Jump Rope  (Gymva) 

   Stemming: alle clubs worden unaniem aanvaard. 

Lode Grossen vernoemt ook de nieuwe communities Freerunning. Deze communities moeten niet door de AV 
verkozen worden, maar worden door de RVB aanvaard: 
 Blaze Urban Academy  (Oost-Brabant) 

 Flow de Gand   (Gymva) 

 
5. Verslag Bijzondere Algemene vergadering 20 mei 2017 

  Stemming: het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
6. Verkiezing bestuurders  

De procedure voor de verkiezing wordt toegelicht door Lode Grossen: 
Financieel beheerder  

 1 kandidaat 
 Minimum 50% van de stemmen om verkozen te zijn 

Bestuurders 

 4 mandaten in te vullen 

 5 kandidaten 

 Maximum 4 kandidaten aan te duiden 

 De 4 kandidaten met het meest aantal stemmen zijn verkozen 

 

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.   
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Is uittredend en niet herverkiesbaar: Wim Van Echelpoel (XL Gym Zele). De voorzitter bedankt Wim voor zijn 
jarenlange inzet als bestuurder. 
 

De kandidaten stellen zich voor 
 Financieel beheerder 

o Peter Kopydlowski (KWTV Willebroek) 
 Bestuurders die uittredend en herverkiesbaar zijn 

o Peter Frederickx (Kon. Diestse Turnkring) 
o Paul Standaert (WIK Oostende) 
o Tom Van Hauwaert (Gymka) 

 Nieuwe kandidaten 
o Louis Deaulmerie (Turnkring Werchter) 
o Lynn Van den Berghe (Gym Izegem) 
 

  Er wordt overgegaan tot stemming. Het resultaat van de stemming wordt na de pauze bekend gemaakt 
 

7. Overzicht werking 2017 

  Het werkingsverslag 2017 wordt unaniem goedgekeurd 
 

8. Financieel jaarverslag 2017 

 De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. We zijn 
gestart met een positieve begroting van 38 032,93  euro. We sluiten 2017 af met een positief resultaat van 
121 966,13 euro 

 Resultaatverwerking: over te dragen resultaat = 121 966,13 euro 
 Peter Kopydlowski geeft ook een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening Gymfed, Gymevents  en 

Gymsport.  
 

9. Verslag van de auditor 

Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°. De auditor verklaart dat de balans en 
de resultatenrekening van de Gymnastiekfederatie een getrouw beeld geven van de resultaten, de financiële 
toestand en het vermogen 

 
10. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 

  Stemming: het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad van 
  bestuur.  

 

11. Resultaat verkiezingen 

Lode Grossen deelt het resultaat van de verkiezing mee 
 Financieel beheerder: Peter Kopydlowski is verkozen met 217 stemmen 
 Bestuurders: zijn verkozen 

o Lynn Van den Berghe: 207 stemmen 
o Peter Frederickx: 167 stemmen 
o Tom Van Hauwaert: 144 stemmen 
o Paul Standaert: 104 stemmen 

 

12. Actieplannen 2018 

De actieplannen voor 2018 worden voorgesteld door de verantwoordelijken van de verschillende domeinen: 
Lode Grossen (Algemeen manager), Ilse Arys (Marketing- en eventmanager), Sonja Deneyer (Administratief en 
financieel manager) 
 
Er zijn een aantal vragen over de GDPR-regelgeving en het gebruik van het rijksregisternummer. Het decreet 
geeft de federatie en de clubs toelating om het rijksregisternummer op te vragen, maar dat brengt ook de 
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verplichting mee om met een veiligheidsconsulent te werken. Is niet haalbaar voor de federatie en zeker niet 
voor de clubs. Sport Vlaanderen heeft nog overleg met de privacy commissie om dit voor clubs niet te 
verplichten, maar het is niet duidelijk of hier een uitzondering zal voor gemaakt worden. Gymfed zal vanaf nu het 
rijksregisternummer dus niet meer opvragen.  Gymfed zal aan de clubs de nodige tools bezorgen voor de GDPR-
wetgeving 
 

13. Bespreking en goedkeuring begroting 2018 

 De verschillende posten worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. De begroting  
2018 heeft een negatief resultaat van  - 57 423,88. Het negatieve resultaat is voornamelijk het gevolg van het 
wegvallen van de Gesco subsidies. 

 Vanaf het seizoen 2018-2019 zal de clubbijdrage aangerekend worden op basis van het aantal leden: 
o tot 100 leden  = €   50 
o van 101 tot 400 leden = € 100 
o meer dan 400 leden = € 150 

    
 Stemming: 

o  219 Ja 
o      3 onthouding 

  De begroting is goedgekeurd 

 
14. Huldigingen 

 Gymflex is de best scorende club in Q4Gym en ontvangt van onze toestelpartner Janssen & Fritsen een 
cheque van 1 500 euro 
 

 ROM skippers Mechelen viert haar 25-jarig bestaan 
 TC Olympia Zwijnaarde viert haar 25-jarig bestaan 
 Gympie viert haar 25-jarig bestaan 
 Deurnse Turners viert haar 50-jarig bestaan 
 Turnkring Haasdam viert haar 50-jarig bestaan 
 Blauwput Omnisport viert haar 125-jarig bestaan 

 

 

15. Slottoespraak 

De voorzitter bedankt de partners van Gymfed. Hij bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen en nodigt 
hen uit voor een drankje.  
 
 

  
 
 
          

 
 
voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


