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Atletencommissie 
01-07-2021 

 
 
Aanwezig: Luka Van den Keybus, Simon Debacker, Julie Zels, Velika De Jaeger, Senna Deriks, Yana 

Vastavel, Lore Vanden Berghe, Dominique Verlent, Tachina Peeters 

Verontschuldigd: Cindy Vandenhole 

Locatie: MS Teams 

Datum volgende vergadering: 01/07/2021 

 

1 GOEDKEUREN VERSLAG AC 12/05/2021 

Leden AC wensen dat het vorige verslag op website gepubliceerd wordt zonder vermelding van de 

namen. Daarnaast wordt het verslag unaniem goedgekeurd. 

 

2 BESPREKING WERKING TASKFORCE 

Taskforce werd heel recent opgestart, Lore is deel van de taskforce en zetelt daar als voorzitter van de 

atletencommissie. Ze wil de atletencommissie nauw betrekken bij de werking van de taskforce 

waardoor deze vergadering focust op het uitleggen van de werking van de taskforce (en de 

werkgroepen). 

 

Er zijn 14 leden met diverse onafhankelijke experten. De PPT wordt overlopen, deze zal later 

doorgestuurd worden zodat iedereen alle info ter beschikking heeft. 

 

De taskforce is een monitoring system, de werkgroepen zullen in de diepte verschillende 

punten/thema’s uitwerken en met oplossingen proberen komen om tegemoet te komen aan de 

werkpunten en aanbevelingen van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie 

gymnastiek.  

Er zullen 5 verschillende werkgroepen worden opgestart die rond een specifiek thema zullen werken: 

- W1: Competenties, opleidingen en evaluaties van professionele niet-professionele coaches 

- W2: Beleid en regelgeving binnen de topsportwerking van Gymfed 

- W3: Medische opvolging en fysiek welbevinden van de topsportgymnast 

- W4: Ontwikkeling, opvolging en het welbevinden van de topsportgymnast op sociaal-

emotioneel en mentaal vlak 

- W5: Gezond en ethisch sporten op federatie-en clubniveau 

 

We hopen dat er minstens 1 vertegenwoordiger van de atletencommissie in elke werkgroep zetelt. 

Lore engageert zich voor W2 en eventueel ook W5. Indien iemand van de AC graag zou deelnemen aan 

een werkgroep, moet dit voor september meegedeeld worden aan Lore en/of Ilse Arys.   
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3 BESPREKING WERKGROEP NAV OOG 

De verschillende thema’s van de werkgroepen worden overlopen. Indien er aanvullingen zijn, kunnen 

deze doorgegeven worden.  

 

Toevoegen in werkgroep 4: Eens een gymnast de carrière beëindigt, is het belangrijk ook richtlijnen en 

ondersteuning te voorzien rond de overgang van topsportvoeding naar gewone gezonde voeding. Hoe 

doet men dit op gezonde manier? (Senna) 

 

 

4 VOLGENDE VERGADERING 

Voorstel wordt geformuleerd om de Atletencommissie op een maandelijkse vaste avond in te 

plannen. 


