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Aanwezig Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck,  Rosy Taeymans, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Danny De 

Cauwer, Tom Van Hauwaert, Kurt Moens, Wim Van Echelpoel, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer 

Verontschuldigd Paul Standaert 

Afwezig zonder verontschuldiging  

 

Onderwerp 
Status 

informatief/beslissing 
TO DO Timing 

Verantwoor

delijke 
Opvolging / bijkomende info 

1. RVB 24.10.2017: goedkeuring 

verslag  

Beslissing: verslag goedgekeurd    Kurt Moens geeft toelichting bij de deelname aan het 

kaderweekend voor de sessies Rope skipping. Er waren 

beduidend meer deelnemers dan de vorige jaren.  

 170 deelnemers op zaterdag 

 104 deelnemers op zondag  

2. TO DO’s - stand van zaken 

 

  

 
 

 
 .  

 Afvaardiging jury TTM  Voorstel vanuit 

KBT 

december Lode/Valerie   

 Problematiek firma ESC - 

Ledenbeheer 

  TB Lode/Sonja  Advocatenkantoor zal een voorstel doen naar 

aanpassing van onze support overeenkomst om te 

kunnen blijven garanderen dat de applicatie 

onderhouden wordt de komende jaren. 

 Voor het GDPR-verhaal is er contact met dit kantoor 

en VSF 

 Er is dagelijks contact met Tom VHecke en de 

projectleider ESC om de vorderingen in het oplossen 

van de bugs te overlopen. Daarnaast blijft het 2-

wekelijks overleg met Sonja, Tom en de projectleider 

ESC 

 De werkgroep IT zal een voorstel uitwerken naar de 

toekomst van onze applicatie 

 Functioneringsprofielen Toelichting op de vergadering  december Management/  Voor de kaderleden zijn de functioneringsprofielen 
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teamleaders al opgesteld. Voor de andere medewerkers worden 

die opgesteld in november. Wordt besproken op de 

RVB in december 

3.  Organisaties/evenementen      Er zijn 23 500 inschrijvingen voor de wedstrijden.  

 Gymgala: bijna uitverkocht. Het Nina-verhaal speelt 

zeker mee. Er zijn meer individuele tickets verkocht 

dan groepstickets.  

 Het blijft moeilijk om organisatoren te vinden voor 

de wedstrijden TTJ. Ook voor TTM wordt het 

moelijker. Voornaamste redenen zijn:  

o Geschikte zaal 

o Inkomsten – publieke belangstelling 

o vrijwilligers vinden  

4. Topsport 

Gesprek Houthalen 

Toelichting op de vergadering    Toelichting over het gesprek dat plaatsvond eerder deze 

week met de schepen van Houthalen, de voorzitter van 

Olympia Houthalen en het DB.  

6. Financiën 

Forecast 

Toelichting op de vergadering    Nota forecast oktober wordt toegelicht door Sonja. 

 Positieve impact 

o Stijging ledenaantal  

o Meer inkomsten events 

o Aantal acties verschoven naar 2018 

 Negatieve impact 

o Loonkosten: index vroeger dan begroot 

o Financiële resultaten (belegging afgelopen ) 

Sponsoring vinden voor gymnastiek is heel moeilijk, 

mede omdat de sport te weinig in de publiciteit 

komt.  Door de hoge TV-rechten die FIG vraagt is het 

voor veel landen niet mogelijk een WK uit te zenden. 

Vraag of we met een aantal kleinere westerse 

landen samen dit kunnen aankaarten bij FIG.   
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 Begroting 2018 Toelichting op de vergadering Opmaak 

begroting 

 management  Overzicht bijdragen dienstverlening (nota) wordt 

toegelicht door Sonja. 

 Begroting wordt volgende Raad van Bestuur 

gebracht 

 Varia      

 Data vergaderingen 2018  Voorstel data   Sonja Sonja stuurt een voorstel van data 

 Tumbling hal in Gent  Opvolging zaal 

Gent Tumbling 

clubs  

 Lode/Jean  2 mogelijke zalen in Gent.  

 Volgende week is er een vergadering met de clubs 

om te kijken welke zaal geschikt en betaalbaar is 

voor de clubs.  

 Er wordt ook een tussenkomst van de Stad Gent 

gevraagd. 

 

Verslag:  Sonja Deneyer 


