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Er zijn 16/20 stemgerechtigde aanwezigen
1.

2.
3.
4.
5.

Welkom. De Voorzitter heet iedereen van harte welkom en situeert het belang van deze bijzondere
Algemene Vergadering als eerste vergadering sinds de fusie van de Gezinssportfederatie en de Vlaamse
Wandel- en Omnisportfederatie tot Gezinssport Vlaanderen.
Goedkeuring verslag 26/10/2016 (Gezinssportfederatie vzw): er zijn geen opmerkingen, het verslag
wordt integraal goedgekeurd
Aanvaarding ontslag bestuurders Dhr. Godfried Nica en Dhr. Mathieu Kenis.
Mathieu en Godfried blijven wel adviserend aanwezig in de Raad van Bestuur.
Aanstelling bestuurders Mw. Agnes Vanderstegen en Dhr. Johan Devos
Aanstelling nieuwe leden (7) Algemene Vergadering Gezinssport Vlaanderen
Volgende nieuwe leden worden voorgesteld als lid van de Algemene Vergadering van Gezinssport
Vlaanderen. Deze nieuwe leden zijn het gevolg van de fusieovereenkomst tussen de
Gezinssportfederatie vzw en de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw. De Algemene Vergdering
aanvaardt unaniem deze kandidaturen zonder tegenstemmers. Zij worden definitief stemgerechtigd lid
vanaf de volgende Algemene Vergadering van Gezinssport Vlaanderen die gepland is op 28 maart 2017
en waartoe zij zullen uitgenodigd worden:
-

6.

Dhr. De Groot Dirk, Weerde
Dhr. Deloof Guido, Harelbeke
Dhr. Devos Johan, Sint-Stevens-Woluwe
Dhr. Stallaert Joan, Brasschaat
Dhr. Van Mieghem Erwin, Aalst
Mw. Vanderstegen Agnes, Mariakerke (Gent)
Dhr. Verhaegen Maurits, Grembergen (Dendermonde)

Beleidsplan Gezinssport Vlaanderen 2017-2020 :
a.

Presentatie: in bijlage bij het verslag
Inleiding: Freddy stelt de aanloop naar het beleidsplan voor en de betrokkenheid van alle
belanghebbenden (medewerkers, beleid, clubs,…). De studie van prof. Scheerder was
eveneens een vetrekpunt, naast de gegevens van zowel de Gezinssportfederatie als de
Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie op het vlak van leden, clubs en lesgevers. Ook de
gegevens uit het vorige beleidsplan kwamen aan bod. De nieuwe structuur van Gezinssport
Vlaanderen benadrukt de verbondenheid zowel op beleids- als personeelsvlak.

De werking van Gezinssport Vlaanderen in de komende 4 jaar situeert zich rond 4
hoofddoelstellingen en 3 beleidsfocussen die door de resp. verantwoordelijken (An, Roland en
Liesbeth) worden voorgesteld:
 Een multi- en intergenerationeel, kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod creëren, zowel in
clubs, events als vakanties
 Een doordacht en ondersteunend vrijwilligersbeleid
 Een communicatieplan dat Gezinssport Vlaanderen o de kaart wil zetten als dé aanbieder
van sport en bewegen voor het gezin.
 Een werking die vertrekt vanuit de principes van 'Goed Bestuur'
 Een voortzetting van een kwaliteitsvol jeugdsportproject 'Van Basic tot best'
 Een innovatief project, gebaseerd op het 'Knuffelturnen', voor jonge kinderen en hun
(groot)ouders
 Een laagdrempelig beweegproject, gekoppeld aan een internetplatform
-

-

7.

Herman: kan het logo ook door clubs gebruikt worden? Er wordt een specifiek huisstijlhandboek
gemaakt voor de clubs, waardoor ze ook hun logo vrijblijvend kunnen aanpassen aan het logo van
Gezinssport Vlaanderen.
Erwin: in het verhaal van het beleidsplan komen mensen met een beperking of handicap weinig
voor. Kan daar meer nadruk op gelegd worden? De voorzitter verwijst naar de missie en visie van
Gezinssport Vlaanderen waar we staan voor het totale welzijn van mensen op zowel geestelijk,
sociaal als fysiek vlak en waar we vooraf bepaald hebben om doelgroepen niet te stigmatiseren
maar ons beleid als een inclusief beleid te beschouwen waar iedereen en ieder gezin zijn plaats
verdient. Mensen met een beperking zijn dus absoluut welkom in Gezinssport Vlaanderen. Een
aantal van onze clubs zijn daar ook specifiek mee bezig. (bv. Scabazoe Zoersel: Gezinssportclub
voor ouders met kinderen met een fysieke of geestelijke beperking: samen sporten)

Varia/rondvraag
a. Volgende algemene vergadering: 28 maart 2017, 18u, Brussel
b. Beleidstreffen Gezinssport Vlaanderen: 16-17-18 juni Na overleg wordt beslist om te kiezen
voor het weekend in Reigersnest met 2 overnachtingen en de mogelijkheid om zaterdag extern
aan te sluiten.
c. Raad van Bestuur: 2 februari 18.30u (Brussel. De raad van bestuur van 9 maart wordt
bovendien verplaatst naar 21 maartDe nationale wandel- en fietsdag te Maldegem is op 29
oktober.

Einde vergadering: 20.30u
Verslag: Roland Willox

