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Gilbert Vercammen, Joanna Van Hooydonck, Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Kurt Moens, Paul Standaert,
Wim Van Echelpoel, Rosy Taeymans, Tom Van Hauwaert, Lode Grossen, Ilse Arys, Sonja Deneyer
Danny De Cauwer

Status
informatief/beslissing

TO DO

Timing

RVB 23.11.2017: goedkeuring
verslag
TO DO’s - stand van zaken

Verslag wordt goedgekeurd

Afvaardiging jury TTM

Akkoord met voorgestelde tekst

Problematiek firma ESC Ledenbeheer

Beslissing: akkoord met
 voorgestelde
supportovereenkomst
voor 2018

TB

Functioneringsprofielen

Toelichting op de vergadering

december

 2017 www.gymfed.be

Opvolging / bijkomende info

.
Voorstel vanuit
KBT

december

Tumbling hal in Gent

Visieplan 2020

Verantwoor
delijke

Jan. 2018

Lode/Valerie

Lode/Sonja

Management/
teamleaders
Lode/Jean

Er is een document opgemaakt dat voorgelegd zal worden op
KBT. Doel is een jurylid op de OS te hebben.
Procedure FIG moet nog bekend gemaakt worden. Er wordt
gewacht op deze procedure
Nota wordt verspreid en toegelicht
1. Supportovereenkomst applicatie in 2018: is nog
nodig om dit af te sluiten omdat er pas na 2018 zal
kunnen gestart worden met de ontwikkeling van de
nieuwe applicatie. ESC wil niet meer werken op basis
van een fixed price. Zij doen een voorstel dat
neerkomt op 34 dagen. Wij krijgen wel de
mogelijkheid om dagen te annuleren.
De functieprofielen worden verspreid


Er is een zaal te huur is in Dok Noord in Gent. Er
wordt nagegaan of er over de prijs kan genegotieerd
worden.
Verschillende scenario’s worden voorbereid in beperkte
groep
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Communicatie

4.

Organisaties/evenementen

5.

Financiën
Begroting 2018

7.

Ethische commissie

8.

Varia

Status
informatief/beslissing

TO DO

Timing

Verantwoor
delijke

Toelichting op de vergadering

Cijfers bezoekers website/sociale media (presentatie) worden
toegelicht door Ilse. Interessante informatie
De cijfers voor de digitale Gymtalk worden opgevolgd om na
te gaan of een digitale uitgave loont.
Gymgala: organisatorisch vlot verlopen
Op zondag veel meer interactie met het publiek dan
zaterdag.
Presentatie begroting wordt toegelicht door Sonja.
- totaal begroting is negatief . De voornaamste factor is het
wegvallen van de GESCO financiering.
 Tuchtreglement moet aangepast worden om de
bevoegdheden van de ethische commissie uit te
werken.
 Naast de grensoverschrijdende meldingen
ontvangen we ook klachten over conflicten bij clubs

Toelichting op de vergadering

Nieuwe voorzitter UEG
Afvaardiging bestuurders naar
EK en WK
Data vergaderingen
Vacatures vervanging
coördinatoren tijdens WK Acro
ERSO congres in Mechelen
op 15-16 en 17/2/2018
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Opvolging / bijkomende info

Nieuwe voorzitter UEG komt uit Azerbeidzjan.
Lode

Er is een document opgemaakt met de bepalingen rond de
afvaardiging bestuurders op EK en WK. Bestuurder kan niet
als delegatiehoofd functioneren.
Voorstel wordt overlopen en aangepast. Wordt in dropbox
geplaatst
Nog niet zo veel sollicitaties binnen.
15-tal landen. Mix van landen die al ropeskipping beoefenen
en landen geïnteresseerd zijn om te starten met
Ropeskipping. Afvaardiging van Gymfed moet er zeker zijn.
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Contract J&F

Nieuw contract is getekend op het Gymgala

regiocoördinatoren

De regiocoördinator Dijle-Rupel , Marianne Callebaut, stopt
eind februari omdat ze dit niet langer kan combineren met
haar professionele werkzaamheden.

Verslag: Sonja Deneyer
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