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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen 

 

2. Controle van de volmachten 
  Limburg     2 clubs    6 volmachten 
  Kempen     4 clubs    9 volmachten 
  Antwerpen Noord    4 clubs  11 volmachten 
  Waas en Dender 4U    1 clubs    3 volmachten 
  GYMVA     3  clubs    8 volmachten 
  Kust en Hinterland      -     - 
  Zuid West-Vlaanderen   2 clubs      8 volmachten 
  Denderend Pajottenland   2 clubs    6 volmachten 
  Dijle-Rupel                  4 clubs  12 volmachten 

Oost-Brabant    2 clubs    6 volmachten 

  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 24 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 65  volmachten  

 
3. Aanduiding stemopnemers 
    Joris Daems (Gymfun Geel) 
    Valère Alyn (Voorwaarts Gent) 

 
4. Verslag algemene vergadering 19 maart 2016 
  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
5. Statutenwijziging 

De statutenwijziging wordt voor de 2
de

 maal voorgesteld. Op de AV in maart werd het aanwezigheidsquorum van 
2/3 niet behaald. Op deze Bijz. AV is geen aanwezigheidsquorum meer vereist en kan er dus geldig gestemd 
worden.  
 

 ARTIKEL 2

 Bestaande tekst: ‘gerechtelijk arrondissement Gent’ 

 Voorstel nieuwe tekst:  ‘gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

 ARTIKEL 7

De Raad van Bestuur kan, onder de door haar te bepalen voorwaarden, andere personen als ereleden, 
 adviserende of toegetreden leden tot de vereniging toelaten:

1. Het erelidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur toegekend op basis van verdiensten. De voorwaarden 
 worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

2. Een adviserend lid kan door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op vergaderingen om een beroep te 
 doen op haar/zijn deskundigheid.

3. Een toegetreden lid is een groepering of een community die op georganiseerde wijze sportactiviteiten 
organiseert welke gelinkt zijn aan gymnastiek. Het betreft onder meer free running, parkour, slack line,…. De 

 rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
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Geen van bovenvermelde categorieën beschikt over een effectief lidmaatschap. Zij hebben geen stemrecht op de 
algemene vergadering, wel kunnen ze uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering. 

STEMMING: de statutenwijziging wordt unaniem goedgekeurd 

 

6. Toelichting gesprekken BRSF  

De voorzitter, Gilbert Vercammen, geeft toelichting over de gesprekken die Gymfed en BRSF (Rope Skipping 

federatie) voeren in het kader van een fusie: 

 Nieuw decreet op de sportfederaties start in 2017. Een aantal federaties zijn in het kader hiervan 

fusiegesprekken gestart. Rope Skipping is een discipline die aan gymnastiek gelinkt is. Is internationaal 

ook bij FIG in het aanbod opgenomen. Gymfed is positief over een mogelijke fusie omdat dit een 

 uitbreiding van het aanbod betekent voor haar clubs. 

  Stand van zaken: 

o  Werkgroepen samengekomen

o  Fusieovereenkomst opgemaakt die getekend is door beide besturen

  Volgende stappen

o  Aanvaarding AV’s  fusieovereenkomst

  BRSF zal in september een bijz. AV organiseren om de fusie goed te keuren

 Gymfed zal in oktober een bijz. AV organiseren om de fusie te aanvaarden 

  Realisatie fusie: 1 januari 2017

 
 

7. Verkiezing bestuurders 
Op de AV in maart waren er niet voldoende kandidaten om alle openstaande mandaten in te vullen. Er is nog 1 
mandaat in de RVB Gymfed vacant. In september zullen de kandidaturen opnieuw opengesteld worden, zodat er 
een bestuurder kan verkozen worden tijdens de bijz. AV in oktober. 

 

8. Slot 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen. 

 
 
 
          

 
 
Voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


