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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen  
 
2.  Controle van de volmachten 
  Antwerpen   42 clubs 107 volmachten 
  Limburg     3 clubs    7 volmachten 
  Oost-Vlaanderen   12 clubs  30 volmachten 
  Vlaams Brabant   11 clubs  31 volmachten 
  West-Vlaanderen     4 clubs  10 volmachten 
 
  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 72 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 185  volmachten  
 
3.  Aanduiding stemopnemers : 
    Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van: 

- Gewijzigde lidmaatschappen 
- Verslag AV 2012 
- Financieel jaarverslag 2012 en kwijting RVB 
- Begroting 2013 

 
Francois Meeuwissen (Desem-Harop Genk) 
Hugo Van Der Beken (No Limits 

 
4. Gewijzigde lidmaatschappen 
 

Clubs die met hun werking gestopt zijn of niet meer aangesloten zijn  
• Dansmozaiek Kadans 
• Damesgymnastiek Merksem 
• Turnclub Valdese 
• Jong & Fit Lanklaar 
• Aan ons de toekomst Temse 
• De Yamashita’s 
• Werkerswelzijn Gent 
• Vrijheid door broederschap Gent 
• Dans- en Turnkring Antverpia 
• Circusplaneet 

 
Clubs die een fusie aangegaan zijn: 

• Xl-Gym Zele (Kon. St-lutgardis Turnkring & Sint-Xaverius Vlug en Vroom Zele) 
• Dance Planet – Klimop (Aalst) 

 
Nieuwe clubs 
De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van de GymFed worden  
voorgesteld: 

• Gymnasport (Grimbergen – Vlaams Brabant) 
• GSK Volharding Wuustwezel (Antwerpen) 
• The Sky is the limit Zoersel (Antwerpen) 
• Turnclub Oostkamp (West-Vlaanderen) 
• Fuse Da Funk (Meerhout – Antwerpen) 
• Starch Sports (Bazel – Oost-Vlaanderen) 

 
Alle clubs worden unaniem aanvaard. 

 
5. Verslag algemene vergadering 24-03-2012 

Geen vragen 
Stemming over de goedkeuring van het verslag: 

     184 JA 
 1 onthoudingen 

    Het verslag wordt goedgekeurd. 
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6. Overzicht werking 2012 

Het werkingsverslag werd meegestuurd met de uitnodiging voor de AV. Er zijn geen vragen over het 
werkingsverslag 

 
7 . Financieel jaarverslag 2012 

De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski. 
We sluiten 2012 af met een negatief resultaat van 15 469  Euro. Dit resultaat kan opgesplitst worden 
in een positief resultaat van 7 909 euro voor de provinciale werking en een negatief resultaat van 23 
379 euro voor de GymFed werking. 
 
De resultaatverwerking zal als volgt gebeuren: 
Toevoeging van de reserve provincies  + 7 909 Euro 
Onttrekking aan de reserve GymFed -  23 379 Euro 
 

8 . Verslag van de auditor 
Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°, accountants. 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. 

 
9 . Goedkeuring financieel jaarverslag  verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 

Stemming 
 183 Ja 
     1 Neen 
     1 Onthouding 
 
Verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 
 182 Ja 
     3 Onthouding 
 
Het verslag financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de raad 
van bestuur. 
 
Peter Kopydlowski geeft een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening GymFed, Gymevents  
en Gymsport.  

 
10. Toelichting beleidsplan 2013-2016 (presentatie wordt op het clubnet geplaatst) 

De speerpunten van het beleidsplan 2013-2016 in de verschillende domeinen worden toegelicht door 
Ilse Arys (Operations Manager), Sonja Deneyer (Administratief en Financieel manager) , Els Coppieters 
(teamleader sporttechnische werking), Inge Doens (teamleader recreatie en & communicatie) en  
Lode Grossen (algemeen manager). 

 
11. Toelichting project Kidsgym (presentatie wordt op het clubnet geplaatst) 

Inge Doens (teamleader recreatie en promotie) geeft toelichting bij het KidsGym –programma dat de 
naam Gymstars kreeg. Het is een methodisch, didactisch oefenprogramma voor de GymFed-clubs. 
Doelstelling is het ondersteunen van de trainers, het bevorderen van de continuïteit binnen de 
jeugdwerking en het verhogen van de interesse en betrokkenheid van de ouders.   
Het programma wordt begin volgend seizoen ter beschikking gesteld aan de GymFed-clubs. De 
opleidingen voor de lesgevers zullen doorgaan op de startdagen. 

 
12.  Bespreking en goedkeuring begroting voor het jaar 2013 

De begroting  2013 heeft een positief resultaat van 2 626 Euro. De verschillende posten worden  
toegelicht door de financieel beheerder Peter Kopydlowski.  
 
Vraag waarom de begroting voor de provincies 0 is. Het resultaat van de provinciale werking wordt op 
het einde van het boekjaar altijd overgeboekt naar de provinciale reserves. 
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  Stemming over de goedkeuring van de begroting 
   Ja:  181 
   Onthouding:     4 
 
   De begroting 2013 wordt goedgekeurd.  
 
13.  Huldigingen 
  Crescendo Turnsport Kalmthout viert haar 50-jarg bestaan 
  Voor Geest en Lichaam Niel viert haar 100-jarig bestaan 
  Koninklijke Antwerpse Turnkring viert haar 125-jarig bestaan 
 
      Clubs IKGym:   

Er wordt een overzicht gegeven van de clubs die het label behaalden in 2012. De clubs mogen een 
trofee mee naar huis nemen. 
De lijst van de clubs is terug te vinden op www.gymfed.be/ikgym 

 
14. Slottoespraak 
  De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen en nodigt hen uit voor de receptie. 
 
 
 
          
 
Voorzitter       Verslaggever   
 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 
 
 

 


