
 

 Verslag 29 maart 2014 
 Antwerpen 

 

 
Algemene statutaire 
Jaarvergadering 
 
 

Ó 2011 www.GymFed.be 1 29.03.2014 
 

 
 
1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen  
 
2.  Controle van de volmachten 
  Antwerpen   41 clubs 103 volmachten 
  Limburg     4 clubs 12 volmachten 
  Oost-Vlaanderen     8  clubs 24 volmachten 
  Vlaams Brabant     6 clubs 18 volmachten 
  West-Vlaanderen     6 clubs 16 volmachten 
 
  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 65 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 173  volmachten  
 
2.  Aanduiding stemopnemers : 
    Er worden 2 stemopnemers gevraagd uit het publiek voor de goedkeuring van 

- Gewijzigde lidmaatschappen 
- Verslag bijzondere AV  
- Financieel jaarverslag 2013 en kwijting RVB 
- Begroting 2014  

 
Tom Van Hauwaert (Gymka Kalmthout) 
Francois Meeuwissen 
  

3. Gewijzigde lidmaatschappen 
 

Clubs die met hun werking gestopt zijn of niet meer aangesloten zijn  
• Fuse Da Funk (Meerhout) 
• Aerobic Kallo 
• Turnclub De Noordster (Hamont) 
• Turnkring Jeroen Sint-Niklaas 
• Gymclub de Sterre Mortsel 

 
Clubs die geen leden hebben en waarvoor een schrapping gevraagd wordt aan de AV: 

• Turnclub Asse 
• Starch Sports (Bazel) 
Stemming: de schrappingen worden unaniem aanvaard. 

 
Nieuwe clubs 
De clubs die hun aanvraag ingediend hebben om lid te worden van de GymFed worden  
voorgesteld: 

• Kadans Haacht (verontschuldigd) 
• Balletschool Marie-Ellen vzw Oostende (verontschuldigd) 
• Gymspirit vzw Grobbendonk (verontschuldigd) 
• GymFun Geel: de afgevaardigde stelt de club voor 
• Turnclub Jumping Jack Houthulst (verontschuldigd) 

 
Stemming: GymFun Geel: wordt unaniem aanvaard 

     Alle andere clubs:  170 Ja 
                    3 Neen (reden: clubs niet aanwezig) 
   Alle nieuwe clubs worden aanvaard 
 

5. Verslag algemene vergadering 24-03-2013 
    Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

6. Overzicht werking 2013 
Er zijn geen vragen over het werkingsverslag 2013 
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  7 . Financieel jaarverslag 2013 
De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter 
Kopydlowski. We sluiten 2013 af met een positief resultaat van 282 988 Euro. 
Vraag: opleiding 7000 euro minder gespendeerd dan begroot. Vanwaar dit verschil? De opleiding 
wedstrijdleiding is maar deels uitgevoerd in 2013. Werd in de begroting 2014 terug opgenomen.  
 
Resultaatverwerking:  Toevoeging aan de provinciale reserve  + 1 216 Euro 
   Over te dragen resultaat:     + 281 772 Euro 

 
8. Verslag van de revisor 

Het nazicht van de rekeningen werd uitgevoerd door de bvba De Nul en C°, bedrijfsrevisoren. De 
revisor verklaart dat de balans en de resultatenrekening van de GymnastiekFederatie een getrouw 
beeld geven van de resultaten, de financiële toestand en het vermogen. 

 
9 . Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan de raad van bestuur 

Stemming: Het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan 
de raad van bestuur. 
Peter Kopydlowski geeft een voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening GymFed, 
Gymevents  en Gymsport.  
 

  10. Toelichting actieplannen 2014 
De actieplannen voor 2014 van de verschillende domeinen worden toegelicht door Ilse Arys 
(Operations Manager), Sonja Deneyer (Administratief en Financieel manager) , Inge Doens 
(teamleader recreatie en promotie) en Lode Grossen (algemeen manager). 
- Vraag waarom een provinciale voorronde Antwerpen in West-Vlaanderen georganiseerd wordt. 

Dit is één van de organisaties waarvoor wij geen organiserende club gevonden hebben en wij 
zelf op zoek moesten gaan naar een zaal. Op dat ogenblik was er in Antwerpen geen geschikte 
zaal meer beschikbaar. Ilse Arys lanceert nog een oproep naar de clubs om zich kandidaat te 
stellen voor de nog openstaande wedstrijden. 

- Free running: vraag of de groepen free running ook kunnen aansluiten zonder bij een club 
aangesloten te zijn. Dit kan problemen geven naar het gebruik van accommodatie in een 
gemeente. Wij sluiten zowel groepen als clubs aan, maar stimuleren uiteraard het inbedden 
van deze groepen in een bestaande clubwerking.  

 
11.  Bespreking en goedkeuring begroting voor het jaar 2014 

 De begroting  2014 heeft een negatief  resultaat van 155 768 Euro. De verschillende posten 
  worden toegelicht door de financieel beheerder, Peter Kopydlowski.  

   Stemming : de begroting 2014 wordt unaniem goedgekeurd.  
 
12.  Huldigingen 
  Turnclub de Kangoeroetjes viert haar 25-jarig bestaan  
  Gymnarte viert haar 25-jarig bestaan 
  Turnclub Desem-Harop Gent viert haar 50-jarg bestaan 
  Turnkring Gym-Harop viert haar 50-jarig bestaan 
  SRGA Concorde viert haar 175-jarig bestaan 

 
   13. Slottoespraak 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen en nodigt hen uit voor de 
receptie. 

 
 
 
          

 
 
Voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


