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Oudercomité 
10-05-2021 

 
 
Aanwezig: Maarten Kerkaert, Emilie Deblauwe, Frank Vandeberg, Anke Vanhoenacker, Jan 
Goossen, Davy Van der Aa, Severine Devuyst, Ellen Cool, Tim Moriau, Ilse Arys 
Verontschuldigd:  
Locatie: Teams 
Verslag gemaakt door: Ellen Cool 
Datum volgende vergadering: 10-05-2021 

 

1 UITLEG WERKING 

Het oudercomité vertrekt voor haar werking vanuit de ervaringen van ouders. Er is hierdoor een 
directe link tussen de Topsportcommissie, het Oudercomité en het Bestuursorgaan.  
Er kan steeds contact genomen worden met : 
- de voorzitter van de commissie: jangoossen@gymfed.be (wordt nog aangemaakt) 
- de algemeen manager: ilsearys@gymfed.be 
- de Topsportmanager: timmoriau@gymfed.be 
- de secretaris: topsport@gymfed.be 
 
Frequentie:  
Het oudercomité staat momenteel 1x elke 2 maand gepland, maar dit kan ook frequenter. In het 
begin zal er maandelijks overleg zijn. Later wordt dit opnieuw bekeken. 
 
Doelstelling 

Het oudercomité wordt gevormd door vertegenwoordigers van ouders uit de verschillende 
gymnastiekdisciplines die topsport beoefenen. Het comité kadert in het organigram binnen 
de beleidsstructuur van de gymnastiekfederatie, meer specifiek voor de topsport en regio 
werking. Het comité heeft tot doel om samen met het gymfedbeleid de topsportwerking in 
Gent en de regiowerking naar een hoger niveau te tillen. Het comité biedt de ouders de 
hefboom om mee te wegen op het beleid van de topsportwerking. Zij zal hiervoor 
constructieve adviezen formuleren en onderbouwen, die het algemeen welzijn van de 
gymnasten en de werking van topsport en regiowerking voor alle gymnastiekdisciplines kan 
verbeteren. Daarnaast fungeert het comité als secundair communicatie orgaan tussen 
gymfed en de topsport/regio-ouders. 
 

Bijkomende opdracht 
Het formuleren van opmerkingen en advies naar aanleiding van het rapport van de 
onafhankelijke onderzoekscommissie over grensoverschrijdend gedrag.  

 
Belangrijk uitgangspunt 

Het oudercomité vertrekt vanuit een constructieve samenwerking met het bestuur. 
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Informatie en duiding 

Om te vermijden dat het comité niet op de hoogte is van de reeds geplande initiatieven ter 
verbetering door het bestuur, zal er verder toelichting nodig zijn naar het comité. Zodoende 
kunnen ook hier vanuit het comité onze adviezen formuleren. 

- Wat is er momenteel al opgestart? 
o Ilse en Tim zullen volgende vergadering hier een presentatie over geven. Van daaruit 

kan dan verder gewerkt worden. Topics: 
§ Toelichting van de huidige structuur 
§ Wat is er momenteel al opgestart? 
§ Voorstelling naar andere ouders toe van wie in het comité zetelt 
§ Hoever rijkt het oudercomité – regioclub en centrum Gent/Brugge 
§ Mogelijkheden tot gebruik gymfedformulieren 
§ Regioclubverhaal binnen acro 
§ Taskforce onderzoekscommissie 

o Waar mogelijk zullen eveneens de termijnen het realiseren van de doelstellingen 
worden geformuleerd. Dit is echter voorbarig aangezien het proces maar recent 
werd opgestart. 

 
- Wat ten opzichte van communicatie naar andere ouders? 

o Na elke vergadering wordt bepaald wat confidentieel is en wat niet. 
o Nominatieve zaken zijn steeds confidentieel 
o Bij andere onderwerpen moet een afweging gebeuren afhankelijk van het 

onderwerp 
o Wordt tijdens de vergadering ook aangegeven 
o Het comité ontvangt het mandaat om de gymfed naar de ouders te 

vertegenwoordigen binnen dit kader. 
 
 
2 VOORSTELLING VAN DE KANDIDATEN 

naam ouder Gymnast Job discipline centrum 

Maarten Kerkaert Ella Kerkaert 
Manufacturing Supervisor – 
TE Connectivity (Oostkamp) TTm RC Brugge 

Emilie Deblauwe Nina Van Aerde trajectbegeleider jongerenatelier TTm RC Brugge 
Frank Vandeberg Giel Vandeberg Osteo TTj Gent 
Anke 
Vanhoenacker Sofie Jaeken arts/chirurg Acro Gent 
Jan Goossen Marte Goossen film(technologie) Acro Gent 
Davy Van der Aa Kilan Van der Aa content marketeer (DELA) TTj Gent 
Severine Devuyst Margaux Daveloose kine TTm Gent 

Veerle Gepts 
Bob Neyrinck 
Pia Neyrinck zaakvoerder STEK Architekten TTj 

Gent en RC 
Mortsel 
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Contactgegevens: 
naam ouder Gsm Email 
Maarten Kerkaert 0478/314596 maarten.kerkaert@telenet.be 

Emilie Deblauwe 0478/688800  emilie.deblauwe@skynet.be 
Frank Vandeberg 0495/506552 frank.vandeberg@telenet.be 
Anke Vanhoenacker 0497/438425 ankevanhoenacker@hotmail.com 

Jan Goossen 0475/935253 
jan@grid-vfx.com 
jangoossen@gymfed.be 

Davy Van der Aa 0477/673931 davy.van.der.aa@telenet.be 

Severine Devuyst 0476/343447  severine.devuyst@telenet.be 

Veerle Gepts 0486/676267 veerlegepts@gmail.com 
 
 
3 VERKIEZING VOORZITTER 

Er zijn 3 kandidaten: Anke Vanhoenacker, Maarten Kerkaert en Jan Goossen. 
Anke kent het verhaal van verschillende kanten door de stop van Sofie in topsport toestelturnen en 
haar start in topsport acro. 
Jan twijfelde daar zijn dochter pas 1 jaar in topsport zit, maar is van nature een trekker en modereert 
graag teams dus voelt zich een geschikte kandidaat. 
Maarten wil graag woordvoerder zijn voor topsport en vanuit discipline ttm die wat onder vuur lag. 
Vanuit werk sterk in communiceren. 
 
Na anonieme stemming werd Jan Goossen aangeduid als voorzitter met 4 stemmen. Maarten en 
Anke ontvingen elk 2 stemmen. 
 
Taken van de voorzitter:  

- Agenda opmaken en uitsturen 
- Vergadering modereren 
- Moderator/Trekkersrol binnen de vergaderingen 
- Zetelen in de topsportcommissie (op regelmatige basis – afhankelijk van de topics op de 

agenda) 
- Zetelen in bestuursorgaan (op regelmatige basis – afhankelijk van de topics op de agenda) 

 
 
Tim en Ilse verlaten na dit onderwerp (om 20u) de vergadering en geven de leden van de comissie de 
vrije ruimte om open te debatteren. 
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4 BRAINSTORM SESSIE 

Een korte brainstormsessie wordt gestart waarbij alle leden 5 minuten kort topics aanhalen die voor 
hen op de agenda voor een memorandum van advies dienen worden geplaatst.  
 
Na de sessie omtrent topics die verder uitgewerkt dienen te worden, werd eveneens kort van 
gedachte gewisseld over de elementen die algemeen positief worden ervaren. 

 
5 VOLGENDE VERGADERING 

Voorkeur om te starten om 20u, steeds op maandag. 
Eerstkomende vergaderingen: 
Dinsdag 1 juni – 20u 
Dinsdag 22 juni – 20u 
Maandag 2 augustus  - 20u 
 
6 AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

1. Presentatie gymfed doelstellingen en actiepunten (60’) 
2. Defintie memorandum van advies (15’) 
3. Organisatie en aanvullen topics memorandum in basis structuur (30’) 
4. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
7 INHOUD COMMUNICATIE NAAR OUDERS 

De introductievergadering is gestart op 10 mei 
Doelstellingen oudercomité 
Agenda volgende vergadering 

§ verwerven van een beter inzicht over de verschillende acties en doelstellingen die Gymfed 
vandaag plant rond de verbetering van de topsport werking 

§ opstart van een memorandum van advies ter verbetering van de topsportwerking 
 
8 TODO’S 

JGO 
- Agenda volgende vergadering 
- Uitnodigingen voor volgende vergaderingen 
- Rapportering naar Gymfed management 

EC 
- Verslag vergadering 
- Navraag omtrent drop out statistieken en cijfers voor de verschillende disciplines. 

 


