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Vacature  
Vervanging 

Regioclubcoach Brugge Toestelturnen Meisjes 

 
 
 

1 VACATURE 

Functie:     
Vervanging Regioclubcoach Toestelturnen Meisjes 
 
Opdracht: 
Tijdelijke halftijdse opdracht 
 
Hoofdplaats tewerkstelling:   
Brugge 
 
Periode: 
1/07/2022 – 1/01/2023 
 
 
2 WIE ZIJN WE 

 
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in 
Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-tal 
personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, 
het aanbod voor de recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.  
Onze missie luidt als het volgt: “Gymnastiekfederatie Vlaanderen is de inspirerende schakel binnen de 
brede waaier van gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreanten, 
competitiegymnasten en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en 
beleven.”  
Topsport maakt een essentieel onderdeel uit van haar activiteiten, waarbij hoge internationale 
doelstellingen worden nagestreefd. Eén van de pijlers van ons Topsportbeleid is Toestelturnen 
Meisjes. 
Gymfed heeft systematisch als doelstelling een teamselectie voor de Olympische Spelen, alsook één 
of meerdere allroundfinales en één of meerdere toestelfinales te realiseren. 
 
De ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ is op zoek naar een deskundig trainer Toestelturnen Meisjes, die 
talentvolle gymnasten van 10 tot 12 jaar (4de, 5de en 6de ) op een kwaliteitsvolle en pedagogische 
wijze kan begeleiden in hun ontwikkeling naar het vooropgestelde niveau. 
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3 TAAKOMSCHRIJVING 

→ Je geeft training aan beloftevolle jongeren (meisjes) van 10 tot 12 jaar. Je zal hiervoor 
autonoom mogen werken.  

→ Je staat ook in voor de volledige planning, de begeleiding van de stages en wedstrijden, 
communicatie met ouders, school en kiné, alsook voor de evaluatie van jouw groep 
gymnasten. 

→ De dagelijkse trainingen zijn volgens een vast stramien. Er zijn ochtend- en avondtrainingen 
en dit afgestemd op het uurrooster van de school. Tijdens de schoolvakanties, feestdagen 
en weekends zijn er activiteiten volgens de jaarplanning. 

→ Je maakt deel uit van de selectiecommissie “TTM Regiowerking”, wat betekent dat je ook 
mee in staat voor het begeleiden en afnemen van testen bij gymnasten die deel uitmaken 
van de topsportstructuur TTM onderbouw. 

→ Je werkt in een team van coaches waarbij verwacht wordt dat je volgens de leerlijnen en 
het trainingsmodel van Gymfed wil en kan functioneren. Een goede samenwerking en 
flexibiliteit zijn prioritair.  

→ Je neemt deel aan de teamvergaderingen Topsport Regiowerking TTM en andere 
vergaderingen in functie van de topsportstructuur. 

→ Je neemt deel aan de aangereikte opleidingen en bent steeds bereid om jezelf verder te 
ontwikkelen binnen jouw functie. 

 
 
4 U BESCHIKT OVER 

→ De nodige ervaring die aantoont dat je zowel sporttechnisch als pedagogisch sterk in je 
schoenen staat.  

→ De technische trainingscompetenties en kennis van de internationale normen om de 
beoogde resultaten te kunnen realiseren. Het kunnen training geven aan alle toestellen 
inclusief de fysieke voorbereiding is een pluspunt. 

→ De pedagogische en didactische aanpak afgestemd op de leefwereld van  ‘jonge’ 
gymnasten. 

→ De competenties om in team (trainers, medici, paramedici e.a. …) te kunnen samenwerken. 
→ De competentie om op een transparante manier met alle betrokkenen te communiceren. 
→ De nodige ambitie, drive en flexibiliteit die we van een jongerencoach mogen verwachten. 
→ Je bent de Nederlandse taal machtig 
→ Rijbewijs Cat. B 

 
Gymfed verwacht een positieve en loyale houding van alle medewerkers. De coaches en de gymnasten 
zijn de belangrijkste ambassadeurs van de Gymsport en onze organisatie. 
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5 WAT BIEDEN WIJ 

→ Een uitdagende, halftijdse betrekking in een ambitieuze en enthousiaste werkomgeving. 
→ Een salaris en legale voordelen die overeenstemmen met het functieprofiel. 
→ De samenwerking kan starten vanaf juli 2022. 

 
 
6 HOE SOLLICITEREN 

Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 13 mei 2022 naar: 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 
Ellen Cool 
Medewerker topsport 
09 243 12 16 – topsport@gymfed.be 


