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Aanwezig Gilbert Vercammen,  Joan Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Paul Standaert,  Wim Van Echelpoel, Tom Van 

Hauwaert, Peter Frederickx,  Kurt Moens, Ilse Arys, Lode Grossen, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Rosy Taeymans, Danny De Cauwer 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. RVB 16.05.2017: goedkeuring 

verslag  

Goedgekeurd     

2. DB 01.06.2017: goedkeuring 

verslag 

Goedgekeurd     

3. TO DO’s - stand van zaken 

1. Werkgroep samenstellen 

brainstorm opvang gymasten die 

uitstromen in topsport 

 

 
 

 
 

T.B. 
Lode/ 

Dominique 

Aanzet moet vanuit denkcel TTM komen.  

 

4.  Personeel      

 Vervanging Lore/Annelies 

 

Besluit: akkoord met de 

aanwerving 

   Vacature uitgeschreven. Griet Rosseel is maandag gestart  Ze 

werkt binnen 3 teams (organisatieteam, sporttechnisch team 

en clubondersteuning) Contract tot eind oktober.  

 

 Vervanging Lydia 

 

Besluit: akkoord met de 

aanwerving 

   Vacature voor vervanging Lydia werd uitgeschreven. Een 50-

tal kandidaten hebben hierop gereageerd, waarvan 5 

kandidaten uitgenodigd werden voor een gesprek.  

Marie Helena De Graeve werd geselecteerd en zal starten op 

7 augustus. Contract tot eind december. 

 Dossier JD/TTJ Besluit: 

De samenwerking met JD wordt 

op termijn beëindigd, indien er 

geen extra-financiering kan 

worden gevonden 

Outplacement 

aanbieden 

Juli Sonja Een aantal voorstellen vanuit de directie om de 

samenwerking, met aanpassing van modaliteiten, te 

continueren werden door betrokkene als niet werkbaar 

beschouwd. Gymfed ziet zich genoodzaakt de samenwerking 

(op termijn) te beëindigen tenzij er bijkomende financiering 
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wordt gevonden voor de topsportwerking door S Vlaanderen. 

Lode maakt een nieuw beleidsplan TTJ met enerzijds de 

nadruk op de ontwikkeling van onze eigen coaches ipv van 

een beroep te doen op een headcoach en anderzijds op het 

inzetten  op de verdere ontwikkeling van de onderbouw TTJ 

onder leiding van een jeugdcoördinator. Voor deze laatste 

functie wordt bijkomende financiering gevraagd. Indien deze 

er effectief komt kan de samenwerking alsnog worden verder 

gezet.  

 Regioclub Dendermonde TTJ  Vraag GymMax 

Ondersteuning  

Eind aug. Lode Siemon Volkaert was als trainer tewerkgesteld bij GymMax.  

Door de aanstelling van Siemon in het Topsportcentrum Gent 

heeft de club nu geen trainer meer voor de regiowerking. 

Lode heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de club, 

Hans Knop. Zij willen de werking verder zetten en  vragen een 

overgangsregeling. Wordt onderzocht. 

Vanuit Gymfed wordt ook gezocht naar een vervanger voor 

Siemon in de club. 

 Stand van zaken TTM Besluit: er wordt een vacature 

uitgeschreven voor de vervanging 

van Wim Dirkx 

Vacature/aanwer

ving coach TTM 

Eind aug Lode Wim Dirkx  heeft laten weten dat hij zijn detachering niet zal 

verlengen.  

 Er wordt een vacature uitgeschreven voor de 

vervanging van Wim.  

5. Stand van zaken projecten  

We are next 

MultiskillZ 

Toelichting op de vergadering Overzicht 

regionale 

spreiding MS 

Eind aug. Ilse/Els Ilse licht een stand van zaken toe over de projecten 

MultiSkillZ for gym  en We are next (zie nota’s) 

 Multi SkillZ for gym: 490 trainers volgden in 2016-

2017 een opleiding Multi SkillZ for Gym en hebben 

nu toegang tot het webplatform . Deze trainers 

komen uit 121 verschillende clubs. 
Vraag hoe dit regionaal gespreid is. Wordt 

nagekeken 

 We are next: clubs werken er intern goed mee 
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6.  Forecast eind mei  Toelichting op de vergadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info verdere 

stappen dossier 

AW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind aug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert 

Wordt toegelicht door Sonja (zie nota) 

 Voorlopig resultaat is 17 000 beter dan de begroting. 

Net vernomen dat er in juli een indexatie komt. Deze 

was pas in oktober voorzien in de begroting. 

Betekent nog een extra kost  

 Kosten erelonen: hogere kosten door zaak A.N. Er is 

een uitspraak waarbij hij een dwangsom moet  

betalen voor elke mail die hij nog stuurt. We hebben 

de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen.  

Vraag is of dit de moeite loont.  

 

 Organisaties/wedstrijden/events 

FIT Challenge 

Toelichting op de vergadering     Goede organisatie. Publieke belangstelling iets 

minder (mooi weer, examen) 

 Vraag om ouders van gymnasten uit te nodigen in de 

VIP. Ouders van Olympiërs waren VIP. Andere 

ouders hebben vrijkaarten gekregen, alsook de ex-

gymnasten 

 WK Acro     Er is een logo ontwikkeld voor het WK. Ilse zal het eerst aan 

Rosy voorstellen voor we het publiek maken. 

8. Infrastructuur Puurs      Lode heeft een vergadering gehad met Koen Van 

Den Heuvel, burgemeester van Puurs. Project moet 

ingediend worden tegen eind september. 

 Wij hebben een onderhoud gehad met de bank voor 

een lening. Hiervoor is zeker een businessplan nodig. 

Zou tegen eind juni moeten klaar zijn, wat niet 

haalbaar is. 

 Wij hebben niet voldoende tijd om de haalbaarheid 

van deze investering grondig te kunnen bekijken 

voor de deadline van september.  
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9. Allerlei 

Data volgende vergaderingen 

Planning startvergaderingen 

 

  

 

Doodle 

startvergad. 

 

 

juli 

 

 

Sonja 

 

 29/8 RVB 

 Sonja stuurt een doodle rond voor het bijwonen van 

de startvergaderingen 

 Jury TTM  Valerie van 

Cauwenberghe 

   Er dient een sluitende regeling te worden uitgewerkt 

voor de aanduiding van internationale juryleden   

 Opvolging RVB/Directie  Opvolging 

RVB/directie 

TB RVB/Directie Intern wordt er vastgesteld dat er tijdig aandacht dient te 

worden besteed aan de vervanging van bestuurders en 

directie voor de volgende cyclus 

 Teambuilding  Communicatie 

datum 

Juli Ilse De teambuilding is gepland in september. Ilse zal de juiste 

datum nog doorsturen 

 Aankoop busje Besluit: akkoord aankoop busje     Momenteel hebben wij 2 busjes die gebruikt worden voor 

binnen- en buitenlandse stages/wedstrijden. Eén van de 

busjes is dringend aan vervanging toe. Is zeker niet meer 

geschikt om hiermee naar het buitenland te rijden.  

Via VW een goede offerte gekregen voor de aankoop van een 

busje.  

 Sociaal secretariaat Besluit: opzeg sociaal secretariaat 

wordt gegeven 

Bespreking/voors

tel overeenkomst 

soc.secretariaat 

Sept.  Sonja Gymfed werkt al een 10-tal jaren met SD Worx. De laatste tijd 

zijn we  helemaal niet tevreden over de service/opvolging van 

ons dossier. Er worden veel fouten gemaakt en de 

begeleiding is onvoldoende. Voorstel om het contract op te 

zeggen. (moet voor eind juni gebeuren om volgend jaar een 

nieuwe overeenkomst te kunnen aangaan). Dat geeft ons de 

mogelijkheid om met SD Worx nog besprekingen te voeren 

en tegelijk andere offertes/diensten te vergelijken. 

 

Verslag: Sonja Deneyer 


