
 

© 2022 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13 9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 1 
 

Oudercomité 
24-01-2022 

 
 
Aanwezig: Emilie Deblauwe, Anke Vanhoenacker, Jan Goossen, Maarten Kerkaert, Veerle 
Gepts, Severine Devuyst, Tim Moriau 
Verontschuldigd: Frank Vandeberg, Davy Van der Aa 
Locatie: Huis van de sport 
Datum volgende vergadering: 31/03/2022 

 
1 AGENDA 

1. input vanuit topsport management 

2. info taskforce & werkgroepen 

3. info Herstel en integratie traject 

4. Agenda 2022 

5. Rondvraag en agenda volgende vergadering. 

 
2 INPUT VANUIT TOPSPORT MANAGEMENT 

2.1 WAT IS DE HUIDIGE SELECTIEPROCEDURE EN INSTROOMBELEID VOOR DE NIEUWE 
GYMNASTEN DIE MOGELIJK VOLGEND SEIZOEN KUNNEN TOETREDEN? 

De huidige selectieprocedure is terug te vinden op de website: 

https://www.gymfed.be/topsport/selectieprocedures 

Echter, deze informatie is achterhaald en wordt op dit ogenblik herwerkt voor TTM en acro. 
Voor TTJ is dit al herwerkt. (belangrijkste wijziging : TTJ voor eerste graad werking wordt 
enkel nog in de regio clubs gedaan, niet meer in de centrale werking. De instroom gebeurt 
pas vanaf het 3de middelbaar. 

Specifiek voor toestelturnen meisjes waar instroom in het zesde leerjaar mogelijk was, zal dit 
niet meer de norm zijn maar wel de uitzondering. Voor de herwerking van de procedure wil 
Gymfed onder andere volgende criteria hanteren : 

• Er dient meer overleg te komen met de regiowerking 
• Zaken die worden gedetecteerd moeten ook eerlijk benoemd worden 
• Om vanaf het zesde leerjaar in te stromen moet er unanimiteit zijn bij de 4 beslissende 

partijen. (regiocoach, gymfed coach, IDT & Gymfed management) 
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Gymfed wil ook meer inzetten op het alternatief traject/zij instroom, voor gymnasten die 
niet in de centrale werking zijn terecht gekomen vanaf het 6de leerjaar of 1ste middelbaar. 

• Selectie gebeurt door de coaches tijdens de wedstrijden 
• Selectie zal ook gevoed worden via scouting van gymfed medewerkers die op de wedstrijden 

aanwezig zijn 
• De selectie criteria worden meer geobjectiveerd. 

2.2 IS ER EEN ONGEVAL PROCEDURE? HOE IS DIE GECOMMUNICEERD, WAAR HANGT DIT? WIE 
KENT ZE? 

 

Er is nog geen procedure uitgewerkt. Volgende elementen zullen evenwel eerstdaags mee 
aan de basis liggen van de uit te werken procedure : 

• Er wordt een beurtrol uitgewerkt tussen coach, kine en topsportverantwoordelijke om 
permanentie te voorzien 

• Bij accute blessure zal er steeds begeleiding zijn 
• Bij niet accute blessure zullen +16 jarige zelf instaan voor een eventueel bezoek aan medisch 

team, voor de -16 jarige zal dit steeds onder begeleiding zijn 
• Bij elk aanvang van het jaar zal er een bevraging zijn naar de ouders en gymnasten over de te 

volgen procedure en begeleiding bij niet accute blessure. Los van de bevraging zullen ouders 
wel steeds worden verwittigd door Gymfed 

• Ouders zullen eveneens bij de uitrol van Panega toegang krijgen tot het systeem waar deze 
informatie zal worden gecentraliseerd. 

 

2.3 DE MELDINGSPROCEDURE, HET FUNCTIONEREN VAN DE API, HOE WERKT DIT, HOE HET 
VERLOOPT HET VERVOLG OP EEN MELDING, WAT WORDT OPGEVOLGD EN WIE ERBIJ 
BETROKKEN WORDT? 

Er zijn momenteel 2 federatie API’s waar een gymnast bij terecht kan. Je kan meer uitleg over de 
werking van de API terugvinden op :  
https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven-topsportwerking/aanspreekpunt-
integriteit-api  
 
De API is de vertrouwenspersoon waarbij de gymnast, trainer,… terecht kan en zijn/haar verhaal kan 
doen.  
 
De procedure bij een melding of klacht verloopt alsvolgt : 

1. Een melding wordt overgemaakt aan de API 
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2. Binnen het etisch advies orgaan wordt de klacht besproken en beslist over de ernst van de 
klacht en de te volgen stappen. De samenstelling van dit orgaan kan je terugvinden op 
volgende link : https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven-
topsportwerking/ethisch-adviesorgaan 

3. De melding wordt gerapporteerd aan het bestuursorgaan waar wordt beslist over de te 
volgen procedure of actie. De samenstelling en werking van het bestuursorgaan vind je op 
https://www.gymfed.be/bestuur/bestuursorgaan 

4. Het Ethisch orgaan reageert terug naar de persoon die de klacht indiende en zal eveneens 
worden ingelicht over de gevolggeving of “sanctie”. 

 
Indien de persoon die de melding/klacht indient niet wenst dat deze procedure wordt doorlopen, 
dan zal dit niet gebeuren. Op dat ogenblik kan echter geen verder gevolg aan de melding gegeven 
worden. 
 
Het oudercomité merkt op dat de API op dit moment niet genoeg gekend is bij topsporters en clubs. 
Voor gymnasten is de drempel eveneens te hoog om voor bezorgdheden of gevoeligheden naar deze 
api’s te stappen.  Bovendien zijn niet alle meldingen van die aard, dat het bestuursorgaan meteen op 
de hoogte dient gesteld te worden. De filter van de ethische comissie speelt hierin een belangrijke 
rol. Daarom wordt eveneens gevraagd welke laagdrempelige vertrouwenspersonen aanwezig zijn 
voor de gymnasten. Hier wordt door het topsportmanagement toegelicht dat bij een recente 
bevraging bij de gymnasten blijkt dat er binnen de werking voldoende vertrouwenspersonen 
aanwezig zijn, zodat elke gymnast minstens 1 aanspreekpunt heeft. Het management is er van 
overtuigd dat er geen enkel probleem voor gymnasten zou mogen zijn om met problemen of 
verzuchtingen terecht te kunnen. 
In het kader hiervan kan eveneens vermeldt worden dat de psychologische groepssessies voor TTM 
opnieuw werden opgestart. (dit is een vraag die vanuit de ouders van TTM reeds was geopperd naar 
analogie van wat vorig jaar bestond) Het management maakt zich sterk dat voor de werking van TT er 
voldoende laagdrempelig contact aanwezig is met de coaches en het IDT (inter disciplinair team).  
Voor de Acro werking met het management dat er nog werk voor de boeg ligt om hierin eveneens 
efficient te werken. Voor de psychologische begeleiding van de acro gymnasten werd Stephan 
Puyenbroek geangageerd.  
 
Ook de clubapi’s zijn niet voldoende gekend bij gymnasten/ouders. Zeker jonge gymnasten zijn hier 
niet van op de hoogte en weten al helemaal niet hoe, wat, waar. Het oudercomité oppert het idee 
om een vereenvoudigde uitleg of laagdrempelige strooifolder of communicatie op te maken die de 
jonge gymnasten beter bereikt. 

 
 
2.4 HET VERLATEN VAN HET DOMEIN DOOR EEN GYMNAST WORDT NIET STEEDS DOOR EEN 

VOLWASSENE BEGELEIDT. HOE ZIT DIT? (VB MEDISCHE ONDERZOEKEN ETC) WIE IS OP WELK 
MOMENT VAN DE DAG VERANTWOORDELIJK VOOR DE GYMNASTEN? IS DIT DUIDELIJK 
OMSCHREVEN? 

Het oudercomité vermeldt opnieuw het belang om de ouders steeds op de hoogte te brengen 
wanneer onderzoeken plaatsvinden. Het management meldt dat vanaf een leeftijd van 16 jaar het 
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mogelijk is dat een gymnast zelf naar de locatie gaat. (indien dit kan met de blessure,…) Indien dit 
niet mogelijk is, dan zal er transport/begeleiding voorzien worden. 

Volgende vergadering wordt hier nog even verder op ingegaan. 

 

2.5 IS ER AL NIEUWS OVER DE STRAATVERLICHTING OP HET DOMEIN? 

Er bestaat een plan van Sport Vlaanderen over de heraanleg van het terrein tussen de 
topsportschool, topsporthal en het internaat. Deze plannen zijn echter nog niet concreet. In 
afwachting wordt gevraagd dat gymnasten zoveel mogelijk in groep de verplaatsing doen. Er is niet 
meteen een mogelijkheid om nog bijkomende verlichting te plaatsen bij het internaat. Dit werd reeds 
onderzocht. 

De verlichting die nu reeds voorzien is, werkt niet zoals het moet. Gymfed zal aan Sport Vlaanderen 
vragen om dit zo snel mogelijk te herstellen in functie van de veiligheid van de gymnast.  

2.6 IS ER AL MEER NIEUWS OVER HET IDT VOOR ACRO? 

Er is nog geen gestructureerd IDT met een vast moment van samenkomen, maar de arts (Luca 
Lenoir), kine (Len Vande Lanotte) en trainers spreken op regelmatige basis met elkaar om de nodige 
opvolging door te geven. Daarnaast staat Raf in voor voeding en Stephan Puyenbroek voor de 
psychologisch ondersteuning ook actief voor Acro. 

Het management merkt hierbij op dat de opstart van het IDT vooral wordt beperkt door het gebrek 
aan middelen voor Acro. 

 
 

3 INFO TASKFORCE & WERKGROEPEN 

Een eerste verslag over het eindresultaat van de taskforce en werkgroepen werd beknopt 
gedeeld met de leden van het oudercomité.  
Voorlopig wachten we nog op de officiele aankondiging van dit resultaat door gymfed zelf 
alvorens hier verder op in te gaan in onze verslaggeving. Hiermee respecteren we de 
werking en rapportering van deze commissies. 
Het topsportmanagement merkt op dat de input rond dit verslag nog kan gebeuren en niet 
meteen een deadline heeft. Gymfed ziet de tasklist die ontstond uit de werking van de 
taskforce en werkgroepen, als een permanente voortgang van verbetering. Alle input is 
welkom. 
 
Een van de werkgroepen heeft een defenitie opgesteld rond “topsport”. Gymfed 
management zal deze definitie aan het oudercomité bezorgen ter inzage. 
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Jan Goossen zal een bondig overzicht maken van de verschillende commissies in een 
schematisch overzicht zodat het duidelijker wordt welke commissies zich over de 
verschillende onderwerpen ontfermen. 
 
4 INFO HERSTEL EN INTEGRATIE TRAJECT 

In opvolging van de verschillende meldingen omtrent het grensoverschrijdend gedrag heeft 
Gymfed een samenwerking aangegaan met een externe partij die gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling en uitvoering van een herstel en integratie traject. Gymfed koos voor de 
Interactie-academy.  
De algemene uitgangspunten voor deze actie zijn: 

- Aanvullend op de reeds lopende of afgelopen trajecten 
- Herstel en integratie = proces 
- Als toepassing en oefening in een ‘open-communicatie’ cultuur 
- Niet alleen gesprekken maar ook aanpassingen en structurele veranderingen binnen de 

werking zodat de klacht geen loze stem is geweest 
- Een helder kader zodat veiligheid en discretie worden gerespecteerd 
- Individueel of in groep met zowel melder als beklaagde 

Na de toelichting kunnen we als oudercomité vaststellen dat deze professionele aanpak een 
goede keuze lijkt. We kijken uit naar de eerste rapportering die medio mei 22 mag worden 
verwacht. 
 
5 AGENDA 2022 

Werd niet besproken en naar volgende vergadering verschoven. 

6 VARIA 

- Eerstdaags plannen we een overlegmoment tussen de Acro ouders en het topsport 
management in. 

- Het oudercomité doet het voorstel om voor de voeding en psychologische groepssessies die 
voor TTM worden georganiseerd, ook de Acro gymnasten mee te laten aansluiten. Dergelijke 
acties hoeven niet meer geld te kosten dan wat er nu al wordt geinvesteerd. 

- De powerpoints van de startvergadering werden nog niet gedeeld met de ouders. Ze zullen 
daarom aansluitend op de vergadering gedeeld worden met alle ouders. 

- Medische gegevens van een topsportgymnast zijn op dit moment niet toegankelijk genoeg 
voor ouders. 
De medische gegevens kunnen op elk moment opgevraagd worden door ouders. Er wordt 
sterk werk gemaakt om alles meer digitaal bij te houden zodat deze gegevens gemakkelijker 
te bezorgen zijn. 
Panega zal hier ook een rol in spelen. De opstart hiervan wordt nog dit schooljaar verwacht. 
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In de rand van dit onderwerp merkt het oudercomité op vragen te hebben bij een mogelijke 
richtlijn die Gymfed onderzoekt rond het al dan niet delen van alle medische informatie met 
de ouders die zal opgenomen worden in Panega. Het management licht het volgende toe : 

1. Gymfed zoekt naar een manier om meer vertrouwen op te bouwen met betrekking 
tot de medische begeleiding die in topsport gebeurt. Er wordt hard gewerkt om de 
cultuur om te buigen die is ontstaan waarbij er geen vertrouwen meer is in de 
medische entourage. 

2. Het management wil vermijden dat ouders zelf “dokter gaan spelen” met medische 
informatie of de huisarts consulteren over zaken die eerder het advies van 
gespecialiseerde sportartsen kunnen geven. 

3. Er zijn vandaag echter niet genoeg middelen om alle medische informatie door de 
arts naar de ouders te laten voeren of alles in te geven in een gecentraliseerd 
systeem 

In de rand van dat debat merkt het management op dat de financiële situatie voor Acro 
precair is. Er zijn vandaag niet genoeg middelen om deze werking verder uit te bouwen op 
een degelijke manier. Er wordt door Gymfed geïnvesteerd boven op de subsidies die het 
ontvangt. De overheid heeft in totaal slechts 300.000€ euro voorzien voor niet olympische 
topsportwerking, waarvan Gymfed reeds 1/8 binnenhaalde. Dit is ruim onvoldoende en er 
wordt al behoorlijk bijgepast. Hierdoor kan stelt het management zich de vraag of het wel 
kan om de werking “maar half” te doen. Daarom werd er door het management een voorstel 
aan het bestuursorgaan neergelegd, met de vraag om bijkomende middelen, of een afbouw 
van deze werking in het geval er niet genoeg middelen beschikbaar zijn. Het bestuursorgaan 
zal zich hierover in de komende periode buigen. 

- Het management zal vanaf nu systematisch minstens 2x per jaar de vergadering bijwonen. 
- Standpunt WK ACRO – Oekraïne/Rusland 

Het is afwachten en opvolgen hoe de situatie evolueert zodat er op de nodige manier 
gereageerd kan worden. Op dit moment is de situatie ok om deelname aan de WAGC/WK 
gewoon door te laten gaan. 
In geval van nood zal de delegatie niet afreizen of zal gekeken worden om de delegatie zo 
snel mogelijk terug te halen naar België. 
 
 
 

7 VOLGENDE MEETING 

31/3/22  -  21/4/22  -  19/5/22  -  30/6/22 
 
 
 
 


