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Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

1. Openingstoespraak 

2. Controle van de volmachten 

3. Aanduiding stemopnemers 

4. Gewijzigde lidmaatschappen 

5. Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 22.10.2016 

6. Statutenwijziging 

7. Verkiezing bestuurder (bekrachtiging Kurt Moens) 

8. Overzicht werking 2016 

 

 

     

Agenda 
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9. Financieel jaarverslag 2016 

10. Verslag van de auditor 

11. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen kwijting 

aan RvB 

12. Toelichting beleidsplan 2017-2020 en actieplan 2017 

13. Bespreking en goedkeuring begroting 2017 

14. Huldigingen 

15. Slottoespraak 
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Joanna Van Hooydonck 

Ondervoorzitter Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

Openings- 
toespraak 
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Controle van de volmachten 

Aantal  
vertegenwoordigde clubs 

Aantal  
stemmen 

Limburg 11 29 

Kempen 11 29 

Antwerpen Noord 17 45 

Waas en Dender 4U 6 18 

GYMVA 4 9 
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Aantal  
vertegenwoordigde clubs 

Aantal  
stemmen 

Kust en Hinterland 0 0 

Zuid West-Vlaanderen 10 28 

Denderend Pajottenland 4 11 

Dijle-Rupel 12 35 

Oost-Brabant 12 34 

TOTAAL 87 238 

Nodig voor statutenwijziging: 2/3 van 320 clubs = 214 clubs 

Controle van de volmachten 
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Aanduiding 
stemopnemers 
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Aanduiding stemopnemers 

2 stemopnemers  (publiek) voor goedkeuring van: 

 Gewijzigde lidmaatschappen 

 Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 22.10.2016 

 Statutenwijziging   

 Artikels 11 en 15 

 Aanpassing artikels i.f.v. goed bestuur 

 Financieel jaarverslag 2016 en kwijting RvB 

 Begroting 2017 
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Gewijzigde 
lidmaatschappen 
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Nieuwe clubs: Regio   

 Busta Move Dijle-Rupel  

 Carla Dance Company Denderend Pajottenland 

 Flip-4-fun Limburg 

 Turnkring Haasdam Antwerpen-Noord 

 Love to Move Antwerpen-Noord 

Clubs die niet meer aangesloten zijn: 

 Gym Atlantis Alveringem vzw Kust & Hinterland 

 Spartacus Borgerhout vzw Antwerpen Noord 

Clubs die een fusie aangegaan zijn: 

 Turnkring Essen   (Vlug & Blij Essen + Volharding Essen)    Antwerpen-Noord 
 

Gewijzigde lidmaatschappen  
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Verslag Bijzondere 
Algemene 

Vergadering 2016 
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Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 
22.10.2016 

 Vragen m.b.t. het verslag 

 

 Goedkeuring van het verslag 
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Wijziging 
statuten 
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Wijziging statuten - Artikel 11 

Huidig artikel 11 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden. Enkel 
natuurlijke personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een aangesloten 
vereniging of club bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw kunnen bestuurder 
worden.  
 
Nieuw artikel 11 
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden. 
Enkel natuurlijke personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een aangesloten 
vereniging of club bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen bestuurder worden.  
 

§ 2 Onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie tussen Gymfed en 
BRSF Vlaanderen vzw, wordt voor de periode 2016-2020 één bestuursmandaat in de 
Raad van Bestuur voorbehouden voor een vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF 
Vlaanderen vzw. Dit mandaat neemt een start vanaf het moment dat de fusie uitwerking 
krijgt en loopt tot het einde van de lopende periode waarvoor de huidige bestuurders 
aangesteld zijn.  
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Wijziging statuten - Artikel 15 
Huidig artikel 15 
De algemene vergadering kiest een voorzitter, een financieel beheerder, 1  ondervoorzitter en 6  leden  
De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, minstens 3 weken voor de 
algemene vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum Vitae en een motivatie. De 
voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie verkozen. De 6 andere leden worden vrij 
verkozen. De verdeling van de functies voor deze 6 leden gebeurt in onderling overleg op de eerstvolgende 
Raad van Bestuur. 
De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen hebben geen stemrecht in 
de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid als secretaris generaal. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De raad van bestuur 
vergadert minimaal éénmaal om de drie maanden. 
 

Nieuw artikel 15 
De algemene vergadering kiest een voorzitter, een financieel beheerder, 1 ondervoorzitter en maximaal 7 
leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, minstens 3 weken voor 
de algemene vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum Vitae en een motivatie. De 
voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie verkozen. De 7 andere leden worden vrij 
verkozen. De verdeling van de functies voor deze 7 leden gebeurt in onderling overleg op de eerstvolgende 
Raad van Bestuur. 
De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen hebben geen  
stemrecht in de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid als secretaris generaal. 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De raad van  
bestuur vergadert minimaal éénmaal om de drie maanden. 
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 Vragen m.b.t. de statutenwijziging 

 

 Goedkeuring van de statutenwijziging 
 

 

Wijziging statuten - Artikel 11 en 15 
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 6  
 

Elke vereniging die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap en die tot doel heeft de 

gymnastiek in al haar facetten te beoefenen, kan effectief lid worden van de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid 

moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de 

term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.  

Feitelijke verenigingen kunnen geen lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

vzw. Deze verenigingen worden vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon. Enkel 

de natuurlijke personen die aangesloten zijn bij een vereniging, met als doel de 

gymnastiek te beoefenen, kunnen optreden als vertegenwoordiger van de feitelijke 

verenigingen.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 12  volledig nieuw artikel 
 

§1. De bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw 

herkiesbaar, maximaal voor drie opeenvolgende mandaatperiodes. Dit betekent dat zij 

voor een periode van twaalf aaneengesloten jaren een mandaat als bestuurder van de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen uitoefenen.  

 

§2. Om de 2 jaar kan de algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie maximaal 

de helft van de leden van de Raad van Bestuur verkiezen en /of herkiezen.  

De voorzitter en de financieel beheerder kunnen nooit in hetzelfde jaar worden 

verkozen of herkozen.  

Indien er tussentijds een vervanger wordt benoemd, geldt deze benoeming slechts voor 

de resterende periode van het betreffende mandaat.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 12  volledig nieuw artikel 
 

§3. Overgangsregeling. Tijdens de Algemene vergadering van 2017 zal een gefaseerde 

rooster voor enerzijds vrijwillig ontslag en herverkiezing voor de helft van de mandaten 

vanaf 2018 en voor de andere helft van de mandaten vanaf 2020, ter kennisgeving 

worden voorgelegd:  

- In 2018 zijn de financieel beheerder en vier bestuurders (her)verkiesbaar.  

- In 2020 zijn de voorzitter en vier andere bestuurders ( her) verkiesbaar.  

- De vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF Vlaanderen vzw., blijft lid van de raad 

van bestuur tot en met 2020, dit in toepassing van het art.11 §2.  
 

§4. De periode zoals vermeld in art12§1 van drie opeenvolgende mandaatperiodes 

neemt een aanvang hetzij in 2018, hetzij in 2020 voor elkeen die zich hiervoor op een 

reglementaire wijze kandidaat stelt voor de raad van bestuur.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 12  volledig nieuw artikel 
 

§5. Het mandaat van bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw., is een 

mandaat dat op volledig vrijwillige basis wordt opgenomen. Er is geen enkele 

renumeratie aan verbonden. Enkel kosten gemaakt in uitvoering van dit mandaat 

worden integraal gecompenseerd.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 13  
 

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en 

zijn ten allen tijde door deze afzetbaar bij gewone meerderheid der stemmen. Ieder lid 

van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan 

de Raad van Bestuur. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat 

kosteloos uit. Benoeming, herverkiezing, ontslag, aftreden en afzetting van de leden 

van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd.  

 

ARTIKEL 14  
 

Zo door vrijwillig ontslag, het aantal bestuurders onder het vereiste aantal, zoals 

vermeld in art.11§1, is teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in 

hun vervanging is voorzien door de eerstvolgende algemene vergadering.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§1. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een financieel beheerder, een 

ondervoorzitter en maximaal zeven leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de 

Raad van Bestuur gericht te worden, minstens drie weken voor de Algemene 

Vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum vitae en een 

motivatie. De voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie 

verkozen. De 7 andere leden worden vrij verkozen. De verdeling van de functies voor 

deze 7 leden gebeurt in onderling overleg op de eerstvolgende Raad van Bestuur. Er 

worden geen functies toegekend aan de zeven overige leden, omdat het van wezenlijk 

belang is dat de Raad van Bestuur als college toeziet en waakt over de evolutie en 

voortgang van de organisatie in functie van de strategische doelstellingen en werking. 

De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen 

hebben geen stemrecht in de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt 

aangeduid als secretaris - generaal.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§2. Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.  

Een bekwaam bestuurder.  

- Hij/zij is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van bestuur (RvB), de rol van de 

directeurs, de rol van coaches en medewerkers, zowel professionele, als vrijwillige en de rol en 

functie van de Algemene vergadering (AV) ten aanzien van het beleid, de werking en het 

personeel.  

- Hij/zij heeft een ruime dossierkennis en is in staat snel expertise op te bouwen. Hij/ zij heeft 

interesse in alle aspecten van de brede werking van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w., 

al dan niet gecombineerd met een bijzondere interesse en deskundigheid in een of meerdere 

deelgebieden of sportieve disciplines.  

- Hij/ zij gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.  

- Hij/ zij is vergader technisch sterk (Luisteren, constructief overleggen, besluitvaardig zijn).  

- Hij/ zij heeft een basiskennis van wetgeving en regelgeving van en over het sportlandschap.  

- Hij/zij is bewust van het belang van een veilig sportklimaat.  

- Hij/zij heeft verantwoordelijkheidszin en reflecteert op het eigen handelen.  

- Hij/zij houdt zich aan de gedragscode voor bestuurders.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§2. Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.  

Een positieve en constructieve bestuurder.  

- Hij/zij heeft enkel oog voor het algemeen belang van de organisatie.  

- Hij/zij draagt de waarden uit van de Gymfed. en promoot de organisatie binnen zijn/ haar 

netwerk op een positieve wijze.  

- Hij/zij beschikt over die communicatieve en intellectuele competenties om vlot en 

diplomatisch contacten te kunnen opbouwen en onderhouden met de belangrijkste 

stakeholders en clubvertegenwoordigers, maar ook met individuele leden.  

- Hij/zij heeft een draagvlak in de organisatie, onderhoudt dit en is in staat dit uit te 

bouwen en te versterken.  

- Hij/zij is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met 

wat beslist werd in de RvB, ook indien beslissingen niet zijn/haar mening volgen.  

- Hij/zij aanvaardt op democratische wijze een tot stand gekomen besluit binnen de RvB, 

ook al is hij/zij er niet mee akkoord. Hij/zij verdedigt collegiaal een dergelijk besluit ten 

opzichte van derden.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§2. Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.  

 

Een communicatieve bestuurder.  

- Hij/zij kan vlot en open communiceren.  

- Hij/zij staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen.  

- Hij/zij is vlot bereikbaar bij vragen en kwesties en werkt binnen een open 

debatcultuur mee aan het oplossen ervan.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§2. Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.  

Een aanwezige bestuurder  

- Hij/zij heeft en maakt de tijd voor overleg over kleine en grote punten, zowel via 

mail, rechtstreeks via overleg of via telefoon of gsm.  

- Hij/zij bestudeert tijdig relevante interne en externe nota’s.  

- Hij/zij is niet enkel aanwezig op vergaderingen, maar tevens tijdens evenementen en 

organisaties van de Gymfed.  

- Hij/zij engageert zich om de operationele werking van de organisatie te 

ondersteunen voor die domeinen, waar hij/ zij effectief mee het verschil kan maken 

in positieve zin.  

- Hij/zij ziet en zoekt uitdagingen voor de organisatie op het vlak van bestuur, 

(sportieve) werking, financiën en logistiek.  

- Hij/zij denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de 

organisatie.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

§3. De Raad van Bestuur mag niet samengesteld zijn uit louter leden van hetzelfde 

geslacht. Er dient over gewaakt te worden dat beide geslachten met een relevant aantal 

worden vertegenwoordigd.  

 

§4. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee 

bestuurders. De Raad van Bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 15  
 

De algemene vergadering kiest een voorzitter, een financieel beheerder, 1 

ondervoorzitter en maximaal 7 leden . 

De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, 

minstens 3 weken voor de algemene vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van 

een curriculum Vitae en een motivatie. De voorzitter, financieel beheerder en 

ondervoorzitter worden op functie verkozen. De 6 andere leden worden vrij verkozen. 

De verdeling van de functies voor deze 6 leden gebeurt in onderling overleg op de 

eerstvolgende Raad van Bestuur.  

De raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen 

hebben geen stemrecht in de raad van bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid 

als secretaris generaal.  

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee 

bestuurders. De raad van bestuur vergadert minimaal éénmaal om de drie maanden.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 16  
 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich laten 

vertegenwoordigen door middel van een volmacht te geven aan een andere 

bestuurder.  

Een bestuurder kan maximaal over 1 volmacht beschikken.  

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 20. Openbaarheid van bestuur  volledig nieuw artikel 
 

§1. De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur, met vermelding van de 

aanvang, einddatum en duur van elk afzonderlijk huidig mandaat, samen met de 

weergave van het aantal reeds opgenomen opeenvolgende mandaten per bestuurslid in 

het verleden, dient worden openbaar gemaakt door middel van de publicatie ervan op 

de officiële website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. De in werking treding 

van dit artikel en de toepassing ervan, vangt aan vanaf de goedkeuring van de 

statutenwijziging, welke is ingediend tijdens de algemene vergadering van 30 maart 

2017  
 

§2. Van zodra de Raad van Bestuur de notulen van een vergadering heeft 

goedgekeurd, worden deze in een publiceerbare vorm openbaar gemaakt aan de 

buitenwereld door publicatie ervan op de officiële website van Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen vzw.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 20. Openbaarheid van bestuur  volledig nieuw artikel 
 

§3. Er dient door de Raad van Bestuur op het einde van elk werkjaar een jaarverslag te 

worden opgemaakt betreffende haar werkzaamheden. Dit jaarverslag bevat onder meer 

volgende items:  

- Een overzicht van de gehouden vergaderingen  

- Het vermelden van mogelijke wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur.  

- Een rapportering inzake de voortgang van het beleidsplan.  

- Het vermelden van mogelijk ontstane onverenigbaarheden bij een of meerdere leden 

tussen hun mandaat in de organisatie en hun professioneel leven of lidmaatschap bij een 

andere organisatie.  

- In voorkomend geval een lijst met alle voordelen ontvangen door een of meerdere leden 

van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks als gevolg van het uitoefenen van 

het mandaat als bestuurslid in de organisatie.  

- Ondernomen acties en wijze van implementatie van de principes van “goed bestuur”. Het 

jaarverslag dient openbaar te worden gemaakt door middel van de publicatie ervan op de 

officiële website van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 21. Onverenigbaarheden  volledig nieuw artikel 
 

§1. Een mandaat in de Raad van Bestuur als bestuurder is onverenigbaar met een 

professionele functie bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.  
 

§2. De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een 

leidinggevende functie bij een bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële 

belangen heeft bij de werking van de federatie.  
 

§3. De functie van lid van de raad van bestuur kan onverenigbaar zijn met een 

leidinggevende functie bij een organisatie (publiek - of privaatrechtelijk ) dat 

aantoonbaar belang of voordeel, commercieel of anders, haalt uit mogelijke 

beslissingen in de Raad van Bestuur, aangaande een activiteit, de organisatie van een 

event of het ontwikkelen van een initiatief (sportief, administratief, organisatorisch) in 

de ruimst mogelijke zin van de betekenis.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 21. Onverenigbaarheden  volledig nieuw artikel 
 

§4. De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met eender welke 

functie, waardoor de mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig vermoeden 

tot belangenvermenging, kan ontstaan.  

 

§5. De functie van lid van de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen vzw. is in principe verenigbaar met de functie van lid van de Raad van 

Bestuur bij een gymnastiekclub, tenzij er wordt aangetoond dat de betrokken 

bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan belangenvermenging.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

ARTIKEL 34  zie artikel 20 
 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de 

voorzitter of door twee bestuurders en opgenomen worden in een bijzonder register. 

Dit register kan op zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden 

worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of 

door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene 

vergadering. Elk lid ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de 

oproepingsbrief van de volgende algemene vergadering.  
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Wijziging statuten - Goed bestuur 

IMPLICATIES  
 

 Bijzondere Algemene Vergadering op 20 mei 2017 in Gent  

  definitieve stemming voorgestelde statutenwijziging. 
 

 Verkiezingen Raad van Bestuur - timing: 

 2018: Financieel beheerder en 4 bestuurders 

 2020: Voorzitter en 4 “andere” bestuurders 

 2022: idem 2018 

 2024: … 
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Verkiezing 
bestuurder 
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Kurt Moens 
ROM Mechelen 
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Overzicht 
werking 2016 
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Vragen? 

Overzicht werking 2016 
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Financieel 
verslag 2016 
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Inkomsten 2016  
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Uitgaven 2016 



Financieel jaarverslag 2016 
Resultatenrekening  

RESULTAAT 2016 BEGROTING RESULTAAT VERSCHIL 

BASISWERKING 1.251.977  1.299.121 47.144 

INNOVATIE -15.500 -8.641 6.859 

MARKETING -61.000 -56.390 4.610 

VORMING EN PROGRAMMA'S -77.184 -57.542 19.642 

JURY 22.000 22.000 0 

EVENEMENTEN/SPONSORING 214.990 202.058 -12.931 

ORGANISATIES -55.284 -24.313 30.972 

PROMOTIEMATERIAAL/COMMUNICATIE -33.836 -38.639 -4.803 

Shop GymFed 3.200 2.544 -656 

PERSONEEL -974.156 -1.051.322 -77.166 

SECRETARIAAT -123.088 -119.374 3.714 

STRUCTUUR  -30.900 -36.628 -5.728 

Regiowerking -40.550 -33.138 7.412 

KWALITEIT -34.750 -20.603 14.147 

TOPSPORT -66.097 -62.375 3.722 

AFSCHRIJVINGEN -89.298 -89.420 -123 

TAKSEN EN BELASTINGEN -2.500 -2.321 179 

FINANCIELE RESULTATEN 10.000 5.907 -4.093 

UITZONDERLIJKE RESULTATEN 28.531 71.132 42.601 

TOTAAL -73.445 2.057 75.503 
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Resultaatverwerking 2016 
 

 Over te dragen resultaat    €  2 057 

 

Financieel jaarverslag 2016 
Resultatenrekening  
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Verslag 
auditor 
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Verslag van de auditor 

 

Jurgen Rubbrecht  

BVBA De Nul & C°, Accountants 
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Goedkeuring 
financieel 

jaarverslag 2016 
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Goedkeuring financieel jaarverslag en  

verlenen van kwijting aan Raad van Bestuur 
 

 Goedkeuring financieel jaarverslag 

 Kwijting aan de RvB 

 

 



Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

Beleidsplan 
2017-2020 

Beleidsplan  
2017-2020  

Algemene werking 
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Gymfed wil in 2020  

 Beschikken over een algemene werking die maximaal tegemoet komt 
aan de behoeften en wensen van onze leden (clubs en individuele 
leden). 

 Het intern functioneren dient de bovenvermelde doelstellingen 
maximaal te dienen en te faciliteren, met voor de externe werking 
focus op dienstverlening en klantvriendelijkheid voor de leden en voor 
de interne werking nadruk op teamcohesie, arbeidsvreugde - ethos. 
 

Gymfed wil tegen 2020 

 Ambitieuze en klantvriendelijke beleidsopties transparant naar de 
leden en geïnteresseerden hebben geformuleerd en geïmplementeerd, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op kwaliteit, beleving en innovatie. 

Beleidsvisie Gymfed 2017 - 2020 
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Gymfed wil in 2020 gerealiseerd zien dat intens overleg tussen de 

verschillende teams, individuele medewerkers en management enerzijds 

gestructureerd en anderzijds spontaan verloopt vanuit een holistische 

benadering op gymnastiek en een werkelijke interesse voor eenieders 

standpunt en visie omtrent eender welk aspect van (interne) werking en 

output naar clubs en leden.  

Beleidsdomein HRM 2017-2020 
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Onder meer: 

 Functioneringsprofielen concretiseren. 

 Het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan in samenspraak 

met de individuele medewerker. 

 Het uitwerken en uitbouwen van een efficiënte 

teambuildingsstrategie. 

 Persoonlijke coaching van de medewerkers   

 

HRM - Acties 2017 
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 Transparantie : dit betekent onder meer... 
o  Publicatie van statuten, interne reglementen, organigram... 
o  Publicatie van het beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB, AV op de website... 
o Vermelding samenstelling RvB, vermelding van mogelijke belangenconflicten 
o Rapportering in jaarverslag over de evolutie van de organisatie inzake ”goed 

bestuur” 

 Democratie :  
o Visie op het functioneren van de RvB: de RVB definieert de strategie en waakt over 

de uitvoering ervan. Zij toetste gevolgde strategie, met haar operationele 
componenten systematisch aan de missie van de organisatie. De RvB beschouwt 
haar taak voornamelijk als een collectief gebeuren. 

 Interne verantwoording en controle: dit betekent onder meer... 
o De functie van voorzitter RVB en directeur kunnen niet worden gecumuleerd. 
o De AV geeft haar goedkeuring aan de door de RvB voorgestelde beleidsplan, 
o De RvB stelt een gedragscode op die van toepassing is op de bestuurders. 
o De RvB legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast. 

o ... 

 

 

Beleidsdomein Goed Bestuur 2017-2020 
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Onder meer: 

 Publicatie van het beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB en notulen 

AV op de website. 

 Een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar binnen 

de RvB  Deze maatregel is enkel van toepassing en vangt aan 

vanaf 1 januari 2017. 

 Een globaal bestuurdersprofiel, compatibel met de visie, de missie 

en strategie van de organisatie. 

 De RvB voorziet jaarlijks in een verslag inzake zelfevaluatie. 

Goed Bestuur - Acties 2017 
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Gymfed wil in 2020 een organisatie zijn met voldoende financiële 

slagkracht om proactief te kunnen ageren op zowel sportieve, 

infrastructurele als personele uitdagingen of/en opportuniteiten: 
 

 Jaarlijks een operationeel financieel overschot realiseren 

 Verhouding eigen inkomsten t.o.v. subsidies substantieel en structureel 

verhogen  

 Maximaal inzetten op het efficiënt aanwenden van de beschikbare 

financiële middelen. 

 Het financieel overschot wordt aangewend voor de optimalisering van 

de werking.  

Beleidsdomein Financiën 2017-2020 
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Begroting/rapportering: 

• Opmaak begroting met input domeinverantwoordelijken 

• Finaliseren begroting volgens stappenplan 

• Communicatie goedgekeurde budgetten aan de verantwoordelijken 

• Tussentijdse rapportering en bijsturing op basis van de forecast 

• Publicatie jaarverslag en begroting 
 

Eigen inkomsten verhogen 

• Uitwerken commercialisatieplan (verkoop of verhuur) producten en diensten   

– Fase 1: marktonderzoek bij clubs en externen en analyse van de 

resultaten  

              Volledige uitwerking plan 2018-2019 

 

Financieel beleid - Acties 2017 



Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

Gymfed wil in 2020 als organisatie een administratief beleid voeren dat zowel 

intern als extern (voor clubs, leden en stakeholders) een hoge output aan 

efficiëntie, wat betreft planlast en werkdruk, koppelt aan een maximale 

klantvriendelijkheid, transparantie en communicatie. 
 

  invoeren van innovatieve tools en werkmiddelen 

  bijsturen van interne en externe administratieve processen 

  doorgedreven automatisatie 

 Een verlaging van de planlast, zowel bij clubs als bij de directe medewerkers.   
 

Meer aandacht dan voorheen voor de corebusiness:  

“de  invulling en concretisering van het sportieve beleid”.  

Beleidsdomein Administratie 2017-2020 
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 Evaluatie hard- en software 

 Analyse van de noden binnen elk domein (intern) en bij de clubs 

 Aanpassing van applicaties voor de interne werking 

 Aanpassing webapplicatie clubs (mail module, online inschrijven) 

 Opleidingen clubbestuurders  

 Onderzoek naar nieuwe tools (app registratie aanwezigheden) 

 Aanpassing Q4Gym tool 

 

Administratie - Acties 2017 
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Gymfed wil in 2020 haar aanwezigheid in het veld en de contacten met de 

clubs verder bestendigen en uitbouwen door een efficiënte regiowerking. 
   

 Onmiddellijke informatieverstrekking verzorgen naar het lokale niveau 

 Een regiocommissie met representatieve leden van de clubs van de 

regio. 

 Vertaling en omzetting van de voorgestelde werking tijdens de 

startvergadering naar de lokale behoeften en situatie 

 De regiocoördinator is de link tussen de centrale en de lokale werking 

 

 

Beleidsdomein Structuur & Regiowerking 

2017-2020 
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 Overlegvergaderingen regiocoördinatoren/clubondersteuning 

 Overleg regiocommissies 

 Organisatie startvergaderingen in elke regio (augustus/september) 

 Organisatie praatcafés (januari-februari) 

 Organisatie promotionele, regionale activiteiten 

 Organisatie opleidingen  

 

 

Structuur & Regiowerking - Acties 2017 
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Gymfed wil in 2020 wil haar werking enten op een performante 

clubwerking, ze wil hierbij stimulerend en ondersteunend werken om een 

meer kwaliteitsvolle werking uit te bouwen binnen iedere gymclub.  

 Met Q4Gym-instrument clubs een vernieuwende managementtool aanreiken 

 Inzetten op bescherming van sporters 

 Clubfunctioneringsmodellen ontwikkelen 

 Maatbegeleiding i.f.v. typologie van de club 

 Aanbod tools en diensten verhogen 

 Uitwisselen van expertise en good practices (praatcafés,…) 

 Infrastructuur in kaart brengen en modellen uitwerken 

 En… G-Gym, centralisatiecontracten, vrijwilligerstraject, acties tot 
verminderen drop-out, groepsaankopen,… 

 

Beleidsdomein Clubondersteuning & 

ontwikkeling 2017-2020 
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 Q4Gym: 80 clubbezoeken/audits per jaar (6 clubcoachen) 

 Infosessies Q4Gym volgens typologie club 

 Bevraging, overleg en actieplan voor werking dans 

 Opstellen typologie clubs in kaart brengen clubs 

 In kaart brengen bestaande infrastructuur, opmaak modellen 

 Ontwikkeling G-gym-startpakket 

 Ontwikkeling tools integratie gedrags- en ethische code 

 Integratie Rope Skipping 

 

Clubondersteuning & ontwikkeling  

Acties 2017 
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 Freerunning 

 Organisatie van instructor-cursus en Master-classes 

 Organisatie MOVE! met competitiesegment 

 Uitbreiding en ondersteuning van de Freerunning-communities 

 Ontwikkeling nieuw opleidingsprogramma 

 

 

Clubondersteuning & ontwikkeling  

Acties 2017 
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 Programma’s: Stabiliteit 

– Reglementswijzigingen tot absolute minimum beperken 

– Bestaande projecten verankeren en opvolging verzekeren 

– Gerichte keuze nieuwe projecten 

 Trainers: meer gediplomeerde trainers 

– VTS-cursussen i.f.v. vraag/nood 

– Giga-opleidingsmoment 

– Vraaggestuurde bijscholingen 

 Jury: drempelverlaging 

– Cursussen alle niveaus/disciplines: ontdubbelen? 

– Online leren uitbreiden 

– Extra begeleiding nieuwe juryleden 

 

 

 

Beleidsdomein Sportieve werking 2017-2020 
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 Stabiliteit op vlak van programma’s en opleiding 

 Opstart grote projecten 

– Long Term Gymnastics Development Plan 

– Eerste stapjes in de gymclub 

– GymCoach@Home 

 Communicatie en promotie trainersopleidingen 

 GymJudge@Home uitbreiden 

 Ethische code implementeren 

 
 

 

 

Sportieve werking - Acties 2017 
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Waarom apart beleidsdomein Rope Skipping? 
 

Administratie en communicatie 

 Ledenbeheer: infosessies module ledenbeheer en online inschrijven 
leden 

 Q4gym-label voor Rope Skipping clubs vanaf 2018 

 Interne en externe communicatie 
 

Organisaties en opleidingen 

 Huidige competitieve en recreatieve aanbod behouden en 
integreren binnen Gymfed-structuur. 

 Integratie en promotie op kaderweekend 2017 

 Invoering poule wedstrijdleiding 

 Gymjudge@home  

 

 
 

 

Beleidsdomein Rope Skipping 2017-2020 
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 Unieke wedstrijdorganisaties binnen de wedstrijd- en recreatiesport 

→ verspreid over Vlaanderen, voor elke discipline, voor elke leeftijdsgroep, 

voor elk niveau 

 Event-aanbod dat maximaal inspeelt op de noden van clubs, leden en 

topsportwerking, dat media-aandacht genereert èn dat de gymsport 

en haar werking maximaal promoot. 
 

 Bestaande organisaties ‘maximaliseren’ & nieuwe activiteiten lanceren 

 Maximaal inzetten op het creëren van beleving en het garanderen van 

kwaliteit voor elke betrokkene.  

 

Beleidsdomein Organisaties & events 

2017-2020 
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Organisaties 

 Ontwikkeling nieuw scoresysteem + testfase 

 Info vroeger communiceren 

 Voorlopige dagindelingen (ABCI) begin december 

 Wedstrijdinfo ten laatste 2 weken op voorhand 

 Wedstrijdkalender volgend seizoen beschikbaar begin januari 

(rekening houden WK ACRO 2018) 

 Live resultaten - resultaten persoonlijk profiel 

 Kortere wedstrijden 

 Optimaliseren logistieke ondersteuning 

 

 

Organisaties & events - Acties 2017 
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Events 

 20 mei   Best Show Teams Finale - Gent 

 10-11 juni    Flanders International Team Challenge - Gent 

 23 september  Move - Antwerpen 

 8 oktober   Kaderdag Dans - Gent 

 21-22 oktober  Kaderweekend Gymnastiek - Gent 

 16-17 december  Gymgala - Antwerpen 

 

 2-16 april 2018  World Age Group Competition en WK ACRO -  

   Antwerpen 

 

 

Organisaties & events - Acties 2017 
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Gymfed wil in 2020 op vlak van interne en externe communicatie een 

voorbeeldfederatie zijn die: 

 door continu en persoonlijk te communiceren een binding heeft 

opgebouwd met haar clubs en leden.  

 een positief imago ontwikkeld heeft bij haar doelgroepen. 

 van haar medewerkers echte ambassadeurs heeft gemaakt. 

 pers en media maximaal inzet ter ondersteuning van haar 

communicatie. 

 mee is met de nieuwste communicatietrends. 

 

 

Beleidsdomein Communicatie 2017-2020 
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Externe communicatie 

 Uitwerken content marketing strategie  

 Uitbouwen CRM-strategie 

 Optimaliseren digitale kanalen  
 

Website en Gymfed-community 

 Maximaal inzetten en benutten van de website + uitbouwen we 

are gym-community 

 

Communicatie - Acties 2017 
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Gymtalk! 

 Herpositioneren en herwerken federatietijdschrift 
 

PR-acties en campagnes 

 Promotioneel materiaal ter ondersteuning clubs en federatie 

 Promocampagne World Games 2017 
 

Pers & Media 

 Uitbouwen persmanagement 

Communicatie - Acties 2017 



Vanaf 1 april  
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Beleidsplan 
2017-2020 

Beleidsplan  
2017-2020  
Topsport 
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Toestelturnen Meisjes en Jongens 
 

 Doel: selectie 2 teams op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 
 

 2017: Individueel EK en WK 

 Finales AA en individuele toestelfinale 

 2018: EK en WK 

 EK: Top 8 

 WK: Top 16 met Finales AA en toestel 

 2019: WK selectief voor OS 

 Top 12 = Teamselectie voor OS   

 2020: OS 
 Meisjesteam en Jongensteam 

 Kans op finales zowel AA als Toestel ~ Medaillekans 
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Toestelturnen Meisjes en Jongens 
 

 Belangrijke pijlers: 

 Optimaliseren talentidentificatiesysteem 

 Talentontwikkeling - Ontwikkelingsprogramma’s 

 Leerlijnen en planning aanscherpen 

 Maximaal inzetten op opleiding coaches 

 Inzet van Jeugdcoördinator: Onderbouw- en clubwerking 

 Voor de prestatieprogramma’s - elites: 

 Interdisciplinair team 

 Inzet externe deskundigen 

 Goed selectietraject uitzetten om kansen voor OS te maximaliseren 

 Goede trainingsinfrastructuur 
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 TRA: WK: Top 30 in 2017 om zo te evolueren naar selectie OS 

 DMT: deelname EK en WK bij medaillekansen 

 

 
 

 

Tumbling 
 

Acrobatische gymnastiek 
 

 Deelname bij kans op finale EK – WK 

 World Games 2017 (doel finaleplaats) 

 

 

 
 

 

 World Games (juli 2017) 

 WP & MP: doel medailles 

 EK (oktober 2017) en WK (april 2018) 

 Medailles in de events waaraan wordt deelgenomen. 

 
 

 

Trampoline en DMT 
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Begroting 
2017 



 Debet   Credit   Saldo  

1. Algemene en interne werking  €  3.623.746,80   €   3.806.722,55   €   182.975,75  

1.1 HRM   €               3.049.506,96   €                1.320.291,11   €          -1.729.215,85  

- Lonen algemene werking/topsport  €               2.935.698,26   €                                     -     €          -2.935.698,26  

- Diverse kosten & opbrengsten  €                  113.808,70   €                    171.301,00   €                  57.492,30  

  - Toelagen lonen  €                                    -     €                1.148.990,11   €            1.148.990,11  

1.2 FINANCIEEL  €                  285.150,00   €                2.317.181,44   €            2.032.031,44  

  - Lidgelden & bijdragen  €                                    -     €                1.237.400,00   €            1.237.400,00  

- Patrimoniumtaks  €                       2.500,00   €                  -2.500,00  

- Verzekeringen  €                  282.650,00   €                      48.400,19   €              -234.249,81  

- Financiële resultaten  €                                    -     €                      10.000,00   €                  10.000,00  

  - Toelagen algemene werking  €                                    -     €                1.021.381,25   €            1.021.381,25  

1.3 STRUCTUUR  €                     67.850,00   €                        1.500,00   €                -66.350,00  

- Regiowerking  €                     40.050,00   €                                     -     €                -40.050,00  

- Bijdragen  €                       8.000,00   €                        1.500,00   €                  -6.500,00  

  - Vergaderingen & congressen  €                     19.800,00   €                                     -     €                -19.800,00  

1.4 MARKETING - SPONSORING  €                       2.000,00   €                    167.000,00   €               165.000,00  

1.5 VRIJWILLIGERSBELEID  €                       2.500,00   €                                     -     €                  -2.500,00  

1.6 ADMINISTRATIE EN AFSCHRIJVINGEN   €                  216.739,84   €                            750,00   €              -215.989,84  

Begroting 2017  



Begroting 2017  

2. Sportieve werking  €     937.362,62   €      751.000,00   €  -186.362,62  

2.1 TOPSPORT  €                  847.853,50   €                    681.000,00   €              -166.853,50  

  - Beloftevolle jongeren  €                     85.600,00   €                                     -     €                -85.600,00  

- Elite  €                  314.423,50   €                                     -     €              -314.423,50  

- Onderbouw  €                     94.400,00   €                                     -     €                -94.400,00  

- Topsportscholen & omkadering  €                  353.430,00   €                      65.000,00   €              -288.430,00  

  - Toelagen  €                    616.000,00   €               616.000,00  

2.2 SPORTERS  €                     61.388,52   €                      40.570,00   €                -20.818,52  

     - Sporttechnische programma's     

   - Long Term Gymnastics Development Plan 

   - 'Eerste stapjes in de gymclub' (project innovatie) 

   - Free running (project laagdrempelig sporten) 

   - Denkcelwerking  

2.3 TRAINERS   €                     28.120,60   €                      29.430,00   €                    1.309,40  

   - Opleidingen en bijscholingen 

   - 'GymCoach@Home' (project innovatie) 

     - Ethische code       

 Debet   Credit   Saldo  



Begroting 2017  

 Debet   Credit   Saldo  

3. Clubondersteuning & ontwikkeling  €     212.025,00   €      152.750,00   €    -59.275,00  

3.1 KWALITEIT  €                  194.750,00   €                    150.000,00   €                -44.750,00  

   - Q4GYM (project jeugdsport) 

3.2 CLUBSTRUCTUUR  €                       4.500,00   €                                     -     €                  -4.500,00  

3.3 CLUBWERKING FACILITEREN  €                       1.500,00   €                                     -     €                  -1.500,00  

3.4 INFRASTRUCTUUR  €                           500,00   €                                     -     €                      -500,00  

3.5 VRIJWILLIGERSBELEID  €                       7.025,00   €                                     -     €                  -7.025,00  

3.6 LEDENWERVING EN BEHOUD  €                       3.750,00   €                        2.750,00   €                  -1.000,00  



Begroting 2017  

 Debet   Credit   Saldo  

4. Organisaties en events  €     717.683,98   €      891.782,35   €   174.098,37  

4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES   €                  212.341,03   €                    312.475,35   €               100.134,32  

   - Wedstrijdlicenties 

   - Organisatie wedstrijden en recreatoernooien 

   - Jury 

4.2 EVENTS  €                  371.262,90   €                    454.627,00   €                  83.364,10  

4.3 
DEELNAME INTERNATIONALE  
ORGANISATIES 

 €                  105.750,00   €                    100.000,00   €                  -5.750,00  

4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN  €                     19.750,00   €                      16.100,00   €                  -3.650,00  

4.5 SPORTKAMPEN  €                       8.580,00   €                        8.580,00   €                                 -    



Begroting 2017  

 Debet   Credit   Saldo  

5. Communicatie  €        58.153,57   €           4.750,00   €    -53.403,57  

5.1 INTERNE COMMUNICATIE  €                       3.000,00   €                                     -     €                  -3.000,00  

5.2 EXTERNE COMMUNICATIE  €                     43.383,29   €                        4.750,00   €                -38.633,29  

5.3 PR-ACTIES EN CAMPAGNES  €                       8.070,28   €                                     -     €                  -8.070,28  

5.4 PERS EN MEDIA  €                       3.700,00   €                                     -     €                  -3.700,00  

Eindtotaal  €  5.548.971,97   €   5.607.004,90   €      58.032,93  



Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

INVESTERINGEN 2017 

 ICT, technologisch materiaal en licenties € 16.000 

 Webapplicatie € 25.000 

 Website € 6.000 

 Investeringen promotiemateriaal € 5.000 

 TOTAAL INVESTERING € 52.000 

Begroting 2017  
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 Vragen m.b.t. begroting 

 

 Goedkeuring van de begroting 
 

 

Begroting 2017  



Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

Huldigingen 
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Huldigingen - 25-jarig bestaan 

 
A.R.K Lille 
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Huldigingen - 50-jarig bestaan 

 
Turnclub De Eik Lommel vzw 
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Huldigingen - 50-jarig bestaan 

 
Turnclub Athena 
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Huldigingen - 50-jarig bestaan 

 
Streven - Turnkring Schilde vzw 
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Huldigingen - 50-jarig bestaan 

 
Turnkring Olympia Zonhoven 
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Huldigingen - 50-jarig bestaan 

 
 

Turnkring De Trampo’s 
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Huldigingen - 75-jarig bestaan 

 
 

Sterk en Lenig Drongen 
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Clubs met  
Q4Gym-label 2017 

 

 



Algemene Vergadering – 30 maart 2017 - Leuven 

1. ALANTE VZW HOUTHALEN 

2. DE GENTIAAN VZW 

3. ELEGANTIA VZW 

4. FIT & JONG ZOLDER 

5. FORZA RITMICA GENT 

6. GSK VOLHARDING VZW WUUSTWEZEL 

7. GYM DIVERTI 

8. GYMCLUB FLINK & FRIS VZW ROESELARE 

9. GYMCLUB TERNAT VZW 

10. GYMCLUB VGL NIEL 

11. GYMGROEP WIJGMAAL - W.B. 
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12. GYMMAX VZW 

13. JONG EN LENIG HAASDONK 

14. K.K.B.T. BREE 

15. K.K.M.T. MECHELEN 

16. KON. ST-VERONUS TURNKRING VZW 

17. KON. WOMMELGEMSE TURNERS 

18. KTDV POPULAIRE HALLE VZW 

19. KWTV WILLEBROEK 

20. NUT EN VERMAAK VZW BUGGENHOUT 

21. OITERPE VZW DRONGEN 

22. ONTVOOGDING ANTWERPEN 
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23. RUST ROEST BLANKENBERGE 

24. RUST ROEST MERKSPLAS 

25. STOS SCHOTEN 

26. TK ATLAS TIELT VZW 

27. TK OLYMPIA DE PINTE VZW 

28. TK OLYMPIA ZONHOVEN VZW 

29. TK SCHELDEROOD KALLO VZW 

30. TURNCLUB DE EIK LOMMEL VZW 

31. TURNCLUB DE ZEESTER VZW 

32. TURNKRING ESSEN 

33. TURNKRING GELUWE VZW 

34. VOLHARDING MEERHOUT 
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Dank aan onze partners! 
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Joanna Van Hooydonck 

Ondervoorzitter Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

Slot- 
toespraak 
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Dank! 
We nodigen u graag 
uit op de receptie! 
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Tot binnenkort! 
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