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Oudercomité 
31-08-2021 

 
 
Aanwezig: Maarten Kerkaert, Emilie Deblauwe, Frank Vandeberg, Anke Vanhoenacker, Jan 
Goossen, Severine Devuyst, Davy Van der Aa, Veerle Gepts , Ellen Cool 
Verontschuldigd: / 
Locatie: Huis van de Sport, Gent 
Datum volgende vergadering: 28/09/2021 

 

1 AGENDA 

1. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
2. Officiële voorstelling oudercomité voorbereidingen (30’) 
3. Taskforce werkgroepen brainstorm eerste thema(‘s) (60’) 
4. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 TERUGKOPPELING GYMFED MANAGEMENT 

De afgelopen vergaderingen zijn verschillende elementen aangerijkt vanuit het oudercomité aan het 
management, maar voorlopig is er nood aan meer terugkoppeling. Dit werd besproken met Time en 
Ilse.  
Advies Visie statement. 
Zij bevestigen dat de input op het visie statement wordt meegenomen en waardevolle input bleek. 
Daarnaast is er ook input van de atletencomissie geweest. Het statement zal in de nabije toekomst 
openbaar worden gemaakt. 
Advies Seizoensopstart 
Voor de volgende meeting zal er een grondige analyse en feedback door Tim worden overgemaakt. 
Kandidatuur werkgroepen en deelname oudercomité leden 
Dit werd zeer goed onthaald door het management, maar het is nu afwachten naar de opstart van de 
werkgroepen. Hierover in de loop van september meer nieuws 
 
3 VOORSTELLING OUDERCOMITÉ 

De flyer werd uitgedeeld op de regiostages aan TTm en TTj onderbouw. 
Tijdens de startvergaderingen van de verschillende disciplines is er eveneens ruimte gemaakt voor 
een toelichting over de werking. Hierbij zal ook het mail adres en de link naar de poll en flyer mee 
naar de ouders gaan. 
 
Tot op heden is er 1 reactie gekomen via het invulformulier. Elke vergadering zullen de nieuwe 
reacties even overlopen worden. 
 
More Than Gym 
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De urgentie is groter dan voorwacht na vorige meeting. De informatie moet reeds binnen zijn voor 
vrijdag 3/9. 
Er wordt beslist om naast 1 algemene tekst over de werking en de voorstelling van het comité 
eveneens een korte voorstelling van elk lid te doen. Hiervoor lichten we toe wie we zijn aan de hand 
van de topsportgymnast waarvan we ouder zijn, daarnaast zullen we eveneens kort een insteek 
meegeven waarom we ons kandidaat stelden voor het comité. Documenten worden gecentraliseerd 
bij Jan en gezamenlijk naar Ellen verstuurd. 
Foto: enkel de groepsfoto in kleur. 
 
 
 
4 TASKFORCE WERKGROEPEN BRAINSTORM EERSTE THEMA(‘S) 

Komende vergaderingen nemen we de tijd om voor elk van de verschillende werkgroepen een 
gezamelijke voorbereiding te doen aan de hand van brainstorm sessies rond de verschillende 
thema’s. Voor elk thema zijn er eveneens één of meerdere kandidaten naar gymfed voorgesteld die 
de input van de ouderraad zullen meenemen tijdens hun participatie. In de verslaggeving zullen de 
verschillende onderwerpen reeds benoemd worden in de vorm van een “bespreking van aspecten 
aangaande de verschillende onderwerpen”, maar het inhoudelijke karakter van elk punt houden we 
voorlopig besloten om de werking van de werkgroepen en de sereniteit rond deze debatten niet te 
hypotheceren. 
In dit verslag zullen zowel de publieke als besloten onderwerpen worden genotuleerd. 
 
Ter info, voorstel kandidaten werkgroepen: 

1. Competenties, opleiding en evaluatie van professionele en niet professionele coaches 
Frank, Maarten, Veerle  

2. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed 
Emilie  

3. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast 
Anke, Frank 

4. Opvolging en welbevinden van de topsportgymnast op sociaal en mentaal vlak 
Jan 

5. Gezond en ethisch sporten op federatie en clubniveau 
Severine 

 
 
4.1 COMPETENTIES, OPLEIDING EN EVALUATIE VAN PROFESSIONELE EN NIET-PROFESSIONELE 

COACHES 

1. Besloten :  
De coaches van de regiowerking zijn zeer gefocust op het turnen en de specifieke 
methodische aanpak van de trainingen, maar weinig beslagen in de brede context zoals het  
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medische en paramedische verhaal. Hoe gaat men om met blessure preventie? Blessure 
revalidatie? Voeding, conditieleer, pijnwerking, motivatie en communicatie skills etc … 
We stellen ons dan ook de vraag wat de de vereisten zijn om een regioclubcoach te worden? 
Welk diploma is minimum vereist. Het lijkt ons opportuun om te kijken naar bijscholing over 
de bredere context die noodzakelijk is om degelijke coaching ook op regiowerking te 
verkrijgen. De focus moet ook voldoende op blessurepreventie gelegd worden. Coaches 
hebben nood aan pedagogische achtergrond en sturing. De aanpak van verschillende 
leeftijden is een groot verschil wat niet door iedere coach voldoende gekend is. 
Publiek: 
Bespreking van aspecten aangaande : welk inzicht/kennis moet de coach meester zijn, naast 
de sportspecifieke methodiek. 

2. Besloten: 
Een coach moet zich jaarlijks meermaals kunnen bijscholen op verschillende vlakken. De 
coach moet ervoor openstaan en de Gymfed moet hier tijd en middelen voor organiseren. 
De coach moet dus wat uitgedaagd worden. Welke opleidingen zijn er? Wat is voorhande en 
waar zitten quick wins? Nieuwe coaches zouden in aanloop tot het inschakelen als nieuwe 
coach een aanlooptraject moeten krijgen en trainingen meevolgen om feed back te krijgen 
en zich te kunnen ontwikkelen. Coach de coach door iemand als jeff brouwers die mee 
opvolgt hoe coaches in de zaal staan zou betere sturing kunnen brengen in het aanpassen 
van al dan niet onbewust grensoverschreidend gedrag.  
Publiek: 
Bespreking van aspecten aangaande : welk opleidings- en bijscholingstraject geniet de coach 
tijdens zijn verdere cariere als regio of topsport coach. 

3. Besloten: 
Veel coaches hebben hun eigen manier van aanleren, maar de volgende coach volgt deze 
manier niet direct. Voor gymnasten is het niet makkelijk aan te passen. Dit moet meer 
voorbereid worden zodat de manier van werken niet plots wijzigt. 
Is hier een reden voor of niet? 
Er is een coördinator nodig die dit mee opvolgt. 
Voorbeeld is dat iemand die de opleiding geeft, vooraf even komt kijken hoe het nu loopt. 
Zaken die in Gent bijgeleerd worden, moeten doorgegeven worden naar de regioclubs. VB 
UEG stage – wat gebeurt er nu met de info die de trainers daar verworven hebben. Zijn er 
duidelijke leerlijnen en worden die wel gevolgd (denk maar aan regiowerking) zodra er vanuit 
regiowerking wordt doorgestroomd moet er worden afgeleerd om terug op te bouwen – hoe 
kan dit? Is er een duidelijke lijn die vanuit gent wordt doorgecommuniceerd naar 
regiowerking die de algemene leerlijnen duidelijk stelt. Er is geen gestructureerde manier om 
de knowhow door te geven aan andere trainers. Oa van de buitenlands trainers. Evoluties en 
opbouw in Gent zou moeten doorsijpelen naar de regiowerking – zou consulteerbaar moeten 
zijn. Link tussen regio trainers en topsort trainers zou veel sterker moeten zijn met 
gelijklopende opleidingstrajecten. De internationale stages die door coaches wordt gevolgd 
zou moeten verdergezet worden in communicatie naar de andere coaches. Structuur 
ontwikkelen om knowhow en kennis van binnenlandes en buitenlandse expert coaches te 
laten doorstromen en delen met andere trainers. Er zou dringend een Cultuur moeten 
worden gestimuleerd om kennis te delen. Het kan best dat de coaches dit al op een of 
andere manier ad hoc doen, maar structureel inbouwen zou veel betere zijn. 
Publiek: 
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Bespreking van aspecten aangaande : op welke manier wordt de kennisoverdracht vanuit 
topsport naar regio coaches gestimuleerd of georganiseerd? Op welke manier wordt de 
kennisoverdracht binnen topsport/gymfed geconsolideert naar de toekomst?  

4. Besloten: 
Coaches dienen voldoende contact te hebben met de ouders. Dit verloopt vandaag te weinig 
structureel. Het lijkt ook aangewezen om oudercontacten te organiseren met niet alleen 
ouders maar ook in het bijzijn van de gymnast. 
Publiek: 
Bespreking van aspecten aangaande : pp welke manier verloopt vandaag het contact en de 
informatiestroom tussen coach en ouder/gymnast? 

5. Besloten: 
Op welke manier worden de doelstellingen voor gymnasten, teams en coaches bepaald? Het 
wordt duidelijk dat grensoverschreidend gedrag eveneens in de hand wordt gewerkt door de 
prestatie”behoofte” die bij topsport het gevolg is van het al dan niet gesubsidieerde karakter 
en de mogelijke negatieve gevolgen die ontstaan wanneer bepaalde doelen niet worden 
bereikt. Niet alleen de gymnast maar ook de coach wordt op een bepaalde manier beïnvloed 
in zijn gedrag door de eis naar prestatie of de gevolgen van het “niet presteren”. Op welke 
manier kan dit losgekoppeld worden. Het uitgangspunt is eenvoudig, iedereen die in 
topsport start, ook de coach is intrinsiek al gemotiveerd genoeg om resultaten te boeken. 
Wanneer er eveneens een budgettaire druk wordt gekoppeld, laat staan het voortbestaan 
van de discipline of de coach zijn loopbaan/contract, dan geeft dit genoeg basis voor het 
uitlokken van ongepaste evoluties. 
Publiek: 
Bespreking van aspecten aangaande : op welke manier worden de doelstellingen voor 
teams/gymnasten bepaald? 

 
 
4.2 OPVOLGING EN WELBEVINDEN VAN DE TOPSPORTGYMNAST OP SOCIAAL EN MENTAAL 

VLAK 

Dit onderwerp kwam al even kort tersprake maar moet nog verder uitgediept worden. 
 

1. Besloten :  
Waarom zijn er enkel buitenlandse stages voor TTM? 
Publiek: 
Waarom zijn er enkel buitenlandse stages voor TTM? 

2. Besloten: 
Selectiecriteria en het opvolgen van de gymnast willen we graag kritisch bekijken. Er is een 
zeer groot verschil tussen selectie voor wedstrijden (=objectief) en selectie voor topsport 
Gent (=subjectief). Het subjectieve blijft te mysterieus. Het moet veel transparanter. 
Daarnaast mag er ook gerust duidelijker gecommuniceerd worden dat er ook subjectieve 
zaken meespelen in de beslissing voor al dan niet selectie. Maar er mist een soort van 
opbouw die de communicatie en procedure verteerbaar maakt. De communicatie moet 
geleidelijker. Het lijkt zinvol om vroeger te communiceren dat de resultaten van de test 
uitsluitend bepalen over doorstroom, niet pas in het zesde leerjaar, maar ook bij overgang 



 

© 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 5 
 

Oudercomité 

 
 

naar 5de en 6de al meerekenen. Hierin zouden ouders ook beter in staat kunnen zijn om de 
gymnasten te begeleiden in eventuele teleurstellingen bij genomen beslissingen. 
 
 
Publiek: 
Bespreking van aspecten aangaande : wat is het selectiecriterium voor eventuele overgang 
van regiowerking naar Topsport en hoe kan dit gestroomlijnder en transparanter gemaakt 
worden. 
 

  
5 RONDVRAAG EN AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

1. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
2. Taskforce werkgroepen brainstorm thema(‘s)  

a. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed (45’) 
b. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast (45’) 

3. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 
 


