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1. Openingstoespraak door de voorzitter Dhr. Gilbert Vercammen 

 

2. Controle van de volmachten 
  Limburg       4 clubs 12 volmachten 
  Kempen       6 clubs 16 volmachten 
  Antwerpen Noord    10 clubs 28  volmachten 
  Waas en Dender 4U      3 clubs   9  volmachten 
  GYMVA       5  clubs  13 volmachten 
  Kust en Hinterland      4 clubs 12 volmachten 
  Zuid West-Vlaanderen     1 clubs   2 volmachten 
  Denderend Pajottenland     2 clubs   6 volmachten 
  Dijle-Rupel                    6 clubs 16 volmachten 

Oost-Brabant      3 clubs   9 volmachten 

  Totaal aantal vertegenwoordigde clubs: 44 clubs 
  Totaal aantal volmachten: 123  volmachten  

 
3. Aanduiding stemopnemers 

Christel De Coster (TK Edelweiss Stabroek) 
  Joost De Wilde (Gymclub Altis Eeklo) 

 
4. Verslag bijzondere algemene vergadering 7 mei 2016 
  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
5. Verkiezing bestuurders 

Er zijn 2 kandidaten voor 1 mandaat in de Raad van Bestuur. De kandidaten stellen zich voor 

-  Louis Deaulmerie (TK Werchter) 

- Tom Van Hauwaert (Gymka Kalmthout) 

 

6. Aanvaarding fusie BRSF 

Lode Grossen, algemeen manager Gymfed geeft toelichting bij het fusievoorstel en het fusieproces Gymfed – 

BRSF Vlaanderen. 

 

Stemming aanvaarding fusie BRSF Vlaanderen: 

Ja: 122 

Onthouding : 1 

De fusie is aanvaard met een meerderheid van de stemmen.  

 

In het kader van de fusie zal de Raad van Bestuur uitgebreid worden met 1 bestuurder.  

De statutenwijziging voor de uitbreiding van de Raad van Bestuur kan op dit ogenblik nog niet goedgekeurd 

worden omdat het aanwezigheidsquorum vandaag niet behaald werd. De bestuurder van BRSF zal vanaf 1 januari 
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tot aan de volgende algemene vergadering de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen zonder 

stemrecht (cfr de bepalingen in artikel 7 van de statuten). Kurt Moens, die vanaf 1 januari BRSF zal 

vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur, stelt zich voor. 

 

7. Statutenwijziging 
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.  
 

Nieuw artikel 15 
De algemene vergadering kiest een voorzitter, een financieel beheerder en 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. 

 
 De voorgestelde statutenwijziging kan niet gestemd worden omdat het aanwezigheidsquorum niet bereikt is. De 
statutenwijziging zal een 2

de
 keer voorgelegd worden op de Algemene Vergadering in maart 2017. 

 

8. Resultaat verkiezing bestuurders 
In totaal 123 uitgebrachte stemmen 

- Onthouding:   3 

- Louis Deaulmerie: 37 stemmen 

- Tom Van Hauwaert:    83 stemmen 

 

Tom Van Hauwaert is verkozen als bestuurder. 

 

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

 
 
 
          

 
 
Voorzitter       Verslaggever   

 Gilbert Vercammen      Sonja Deneyer 


