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Welkom 

Cluboverleg  
Regio Denderend Pajottenland 

Programma 
•   Voorstelling clubs 

 
•   Wedstrijden 

–   Analyse Denderend Pajottenland? 
–   Getuigenis TC Sint Paulus Haaltert 
–   Nieuw dit seizoen 
–  Wedstrijden 2015 - 2016 

Programma 
•   Activiteiten 2015 

•   Gymfed 
•   Denderend Pajottenland 

 

•   Clubadministratie 
 

•   Nieuws van onze partners 
 

•   Receptie 

Voorstelling clubs 

•   Wie ben je? 
•   Voor welke club ben je hier?  
•   Organiseerde jouw club al eens wedstrijd?  

–  Recreatief 
–  Licentie 

 
 
 

Wedstrijden 
 

1/ Analyse  
Denderend Pajottenland 

•   Betrokkenheid 
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•   Besluit 
 
–  We bereiken alle clubs in onze regio 
–  Aantal wedstrijdclubs blijft stabiel 
–  Aantal recreatieve clubs stijgt 
–  Aantal clubs die deelneemt aan opleidingen en 

cursussen, organisaties stijgt 
•   Betrokkenheid clubs ging van 0 naar 17! 

 

•   Wedstrijdsport  
 

•   Besluit  
 
–  Aantal wedstrijdclubs blijft stabiel 
–  Aantal gymnasten stijgt 
–  1 club meer voor trampoline 
–  1 club meer voor dubbele minitrampoline 
–  1 club minder voor tumbling 
–   Geen ritmische gymnastiek 

•   Recre@toernooien (Algemeen) 

•   Besluit (algemeen) 

–   10 % meer deelnemers (5678 à 6334) 
–   4 clubs meer (155 à 159) 
–   Sterke stijging bij TRA-DMT-MT, TU-LM-Air &TT 
–   TT grootste discipline op vlak van clubs & gymnasten 
–   Daling bij Demo (in 2013 een aantal clubs met 1ste 

deelname, jaar nadien geen nieuwe demo klaar) 

•   Recre@toernooien (Denderend Pajottenland) 
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•   Besluit (Denderend Pajottenland) 

–   Aantal deelnemers stijgt sterk 
–   Aantal clubs blijft stabiel 

•   Wel verschuivingen 

 
 
 

Wedstrijden 
 

2/ Getuigenis 
TC Sint Paulus Haaltert 

 
 
 

Wedstrijden 
 

3/ Nieuw dit seizoen 

 

§  Nieuw gymnastiekmateriaal  

§  wedstrijden TRA – DMT - ACRO 

§  Extra beamer en projectieschermen ter beschikking 

 è Te ontlenen op het GymFed-secretariaat 

§  Contactnummer voor trainers & juryleden 

 è Doel: contacteren wedstrijdleiding op de wedstrijddag  
                   in geval van nood (file, ongeval …) 

 è Terug te vinden op de activiteitenpagina’s, jurypanels, 
          rotatievolgordes 

 

 
 
 

Wedstrijden 
 

OPROEP 2015! 

Ondersteuning Dance & Demo Happening  
Ø   10 mei 2015  
Ø   In Sporthal Hekers te Zwijnaarde  

è  Wij zoeken nog een medewerkersteam om ons te 
ondersteunen bij de praktische organisatie 

è  Ben jij geïnteresseerd om ons hierbij te helpen, de clubkas 
te spijzen of wens je meer info? 

è  Neem dan snel contact op met 
delphinegosseye@gymfed.be 
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Wedstrijden 
 

4/ 2015 - 2016 

 

§  Kalender wordt begin februari 2015 gelanceerd 
§  Nieuw: GROOT BK voor alle disciplines samen! (mei 2016) 

§  Kandidaturen indienen vóór 1 maart 2015 
 è Kandidatuurformulieren online begin februari 
 è Recre@toernooien: geef de data en discipline(s) door waarop 

je een Recre@toernooi wenst te organiseren 

 

Uiterlijk begin april 2015 weet je of je kandidatuur  
positief of negatief beantwoord wordt. 

 

§  Toekenning is gebaseerd op o.a.: 
è  Voldoen aan infrastructuur- en materiaalvereisten 

è  Motivatie 

è  Organisatie - ervaring 

è  Samenwerking met federatie 

è  In bezit Q4Gym-label 

Daarnaast ook: locatie (i.f.v. provinciale/regionale verdeling),  
aantal wedstrijden waarvoor kandidatuur wordt gesteld,… 

 
 
 

Activiteiten 2015 
 

1/ Gymfed 

•   Zondag 1 maart 2015 
•   GUSB, Watersportlaan Gent 
•   Van 10.00 - 16.00 uur 
•   Voor dansers vanaf 10 jaar 
•   3 leeftijdsniveaus 
•   4 dance classes per niveau – workshops haartooi, 

schminken,… 
•   Bekende choreografen geven de dance classes 
•   Deelname: € 12 /danser 
•   Inschrijven tot 17 februari 2015 

NIEUW! 
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Algemene vergadering Gymfed 

 è Donderdag 26 maart 2015 
 

Gym Family Day 
§  Op Pinkstermaandag 25 mei 2015 in Walibi! 

§  In het kader van 150 jaar GYM IN BELGIË!  

§  Walibi = het pretpark voor jong en oud! 

§  Trek er op uit met je club, familie en vrienden tegen 
een voordeeltarief! 

§  Alle info binnenkort via www.GymFed.be!  

Best Show Teams Finale 

 è zaterdag 23 mei 2015 in de Gentse Topsporthal 

In 2015 geen Gymfinales 
 

Flanders International Team Challenge 
§  30 & 31 mei 2015 in de Gentse Topsporthal 

§  Internationale AGD-wedstrijd voor junior- en 
seniorteams 

§  Deelname van topteams uit GER, GBR, FRA, ITA, 
AUS, NED,… en uiteraard onze beste Belgen! 

§  Met op 31 mei een internationaal jeugdtornooi! 

Alle info binnenkort via www.GymFed.be!  
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§  20 toernooien in 2015 
§  9 disciplines (individueel & per ploeg) 
§  Voor gymnasten met 2 - 4 trainingsuren 
§  Inschrijven kan tot 4 weken voor het toernooi. 
§  € 4 /persoon 
§ Medaille voor alle deelnemers tot 12 jaar 
§  1ste jaar deelname = geen jurylid nodig! 
§  Zin om te komen kijken?  

Overweegt jouw club volgend seizoen deelname?  
Laat het weten = gratis toegang & begeleiding 

 
§  Recre@toernooien in Denderend Pajottenland 

 
§  Recreatoernooi TT – 18.01.2015 – Denderleeuw (PC Sint Paulus H) 

 
§  Recre@toernooi TT - 25.04.2015 – Sint-Pieters-Leeuw (Leeuwse TK) 

 
§  Recre@toernooi AT-LM-TU – 26.04.2015 – Zottegem (EWB) 

 
§  Wedstrijdsport in Denderend Pajottenland 

 
§  I-niveau AGD – 31.01.2015 & 01.02.2015 Nederboelare  

 (TK Geraardsbergen) 

 
 
 

Activiteiten 2015 
 

2/ Denderend Pajottenland 

 

è  29 januari – Cluboverleg (Ninove) 

è  18 februari – Opleiding Gymstars (Zemst – Hofstade) 

è  22 februari – Opleiding Gymstars (Denderhoutem) 

è  5 maart – Opleiding Q-4Gym (Halle) 

è  29 april – Workshop (Haaltert)  
              (vragenlijst invullen of indienen via mail) 
   isabellemaesfranckx@gymfed.be 

  ‘Hoe sociale media optimaal integreren in de clubwerking’ 

è 27 augustus – Startdag 2015 – 2016 (Ninove of Haaltert) 
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è  Interclubwedstrijden? 
Doorgeven via mail – publicatie op de regionale pagina van onze 
website 
   isabellemaesfranckx@gymfed.be 

  Ook praktische informatie doorgeven: 

  - locatie 

  - hoe inschrijven  

  - … 
 

 
 
 

Activiteiten 2015 
 

NIEUW: te huur 

Gymbo- of  
Gymbapak 

 

§ Vrolijk jouw gymactiviteit op  
§ Voor clubactiviteiten  

(turnfeest, brevettendag, clubwedstrijd,…) 
§ € 30 per weekend/pak 
§ Waarborg: € 250 
§ Aanvragen via info@gymfed.be 

Leuke tip voor het afsluiten van het turnfeest. 
Dans met Gymbo/Gymba de Gymbo-dans!  

Gymbodans: http://bit.ly/150Fciw  

Freerunning-materiaal 
§ Voor clubactiviteit, fundag, Freerunning-event,… 
§ Verhuur met of zonder lesgever 
§ 1 weekend zonder lesgever: € 200 
§ 1 weekend met lesgever (3u): € 350 
§ Volume: 2m x 3,60m x 2m 
§ Vervoer: bestelwagen (met laadbrug) nodig 
§ Alle info: www.wearefreerunning.be  
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Voorstel 2016 

 
Hoe omgaan met gymnasten 

Workshop voor trainers 
 

Brevettendag Gymstars 
Denderend Pajottenland 

•   Doel:  Leuke regionale activiteit voor 
  recreatieve gymnasten met als 
  basis het Gymstars-programma. 
  Kinderen kunnen op die dag hun 
  ‘ster’ behalen samen met club- 
  genoten en kinderen uit omliggende 
  clubs. 

 
•   Praktisch: Regionaal – wie interesse in organisatie? 

Deelname: €  3 
Inschrijven via website GymFed 
    

 

 
 
 

Clubadministratie 2015 
 
 

Online inschrijvingsmodule leden 
§  Start seizoen 2015-2016 module met mogelijke 

koppeling betalingsmodule 

§  infosessies 

Ø   23/4 Syntra Leuven 

Ø   28/4 VSPW Gent 

Ø   7/5 Syntra Turnhout 

 

 
 
 

Nieuws van onze partners 
 
 

Brantano 
§  Ledenvoordeel:   
€ 8 korting bij aankoop vanaf € 40 

§  Drie bonnen van € 8 bij de volgende Gymtalk 

§  Korting is ook geldig bij online aankopen 

§  In februari in de bus! 
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Jeugdherbergen  

§  Ledenvoordeel:   

§  5 % korting op verblijf in Vlaamse Jeugdherberg  

§  10 % korting op verblijf in StayOkay-jeugdherberg 
(è Nederland) 

è Ideaal voor de club- of familie uitstap! 

è Alle info via www.GymFed.be  

 

 

Bedankt voor uw aandacht! 
 

Receptie 
 
 


