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Varia: gebruik van en de verantwoordelijkheid bij eventuele schade aan nieuwe schoolgebouwen:
Sofie Cools (VSF) heeft hiervoor contact gelegd met de bevoegde instanties en zal hierover
terugkoppelen aan Gymfed.
BESLUIT: Verslag wordt goedgekeurd

2. Nota internationale juryleden 2017-2020
Wordt toegelicht door Els Coppieters. Voor de internationale juryleden wordt een onderscheid
gemaakt tussen:
- Juryleden aangeduid door de federatie
- Juryleden opgeleid door de clubs
Beide groepen hebben een verschillend engagement.
Tekst wordt aangepast:
- Pt. 4 Aanduiding internationale juryleden voor Gymfed/KBT-delegatie in disciplines met een
professionele headcoach (Acro, TTm en TTj): wordt voorgesteld door de headcoach en/of assistent
headcoach en bekrachtigd door de topsportcommissie .
- Pt. 5 : ‘selectie’ door club wordt gewijzigd in ‘afvaardiging’ door club

3. Beleidsplan 2017-2020
-

-

-

Sportieve werking
Voorstel wordt toegelicht door Els. Zal verder uitgewerkt worden door het team sportieve werking
Clubondersteuning
Voorstel wordt toegelicht door Inge. Zal verder uitgewerkt worden door het team
clubondersteuning
Missie/visie: aangepaste tekst wordt toegelicht door Lode
Financieel beleid: wordt toegelicht door Sonja
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4. Varia
-

Kaderweekend: record aantal inschrijvingen. Omdat een aantal sessies vlug volzet waren, werden
sommige sessies nog ontdubbeld .

-

Kaderdag dans: gewoon aantal inschrijvingen

-

Paul Standaert: vraag of er een activiteit is samen met de RVB en het personeel om elkaar te leren
kennen. Na nieuwjaar is er een etentje waar personeel en RVB uitgenodigd zijn. Vorig jaar was er
de gezamenlijk uitstap naar het WK in Glasgow.

-

Fusie BRSF: fusie is goedgekeurd door de AV van BRSF. Lode was aanwezig op deze AV. Onze AV
gaat door op zaterdag 22/10 (tijdens de middagpauze op het kaderweekend). Voorstel om iets te
organiseren voor de RVB BRSF en RVB Gymfed.

-

Rosy geeft aan dat ze het heel druk heeft met FIG om jurycursussen te geven en vergaderingen FIG
bij te wonen en een aantal vergaderingen RVB hierdoor zal moeten missen.

-

Vraag om de data vergaderingen RVB door te geven tot juni 2017.

Verslag: Sonja Deneyer
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