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Oudercomité 
02-08-2021 

 
 
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: tbc (Doodle) 

 

1 AGENDA 

1.   Verslagen en Meetings (nieuwe data, locatie, etc) (15’) 
2.   Taskforce werkgroepen en werking van oudercomité rond deze thema’s (45’) 
3.   Officiële voorstelling oudercomité aan alle ouders (september) (30’) 
4.   Ouderrondvraag (15’) 
5.   Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 VERSLAG EN MEETINGS  

Vergaderingen zullen in de toekomst niet steeds in Gent doorgaan maar op een strategische locatie 
zodat het transport wat evenrediger verdeeld wordt voor elke aanwezige. 
 
De afgelopen verslagen namen wat meer tijd in beslag dan voorzien, door overleg achter de 
schermen met het Gymfed management zodat de formulering van hun topics/presentaties een juiste 
weergave was van  hun visie.. Dit hield geen censuur in, maar beoogde vooral een nauwkeurige 
formulering van communicatie over topics die door het Gymfed management aan het oudercomité 
werd meegegeven tijdens de video conference calls. 
Vanaf nu wordt geprobeerd om de verslagen binnen de week na de meeting te publiceren. 
 
De verslagen zullen door Ellen op de Gymfed website worden gepubliceerd. De link naar de verslagen 
zullen eveneens in het magazine “More than gym” komen bij de voorstelling van het oudercomité.  
Dit staat gepland in september. 
Verslagen zijn in de toekomst hier terug te vinden: 

- Oudercomité 
- Atletencommissie 

We blijven echter het systeem hanteren dat het verslag eerst wordt rondgestuurd binnen het 
oudercomité ter goedkeuring met of zonder eventuele correcties. 
 
Alle documenten komen  ook in een nieuwe Google Drive. Dit evalueren we in eerste fase om zeker 
te zijn dat iedereen toegang heeft en in de documenten kan werken. Jan zet deze Google drive op en 
stuurt de invitaties uit, samen met een test document om de functionaliteit te verifiëren voor we de 
Dropbox optie afschaffen. 
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De vraag werd gesteld of er op de afgelopen adviezen van het oudercomité al terugkoppeling is 
vanuit het Gymfed management. De comité leden worden toegelicht over het feit dat Tim en Ilse 
zeer transparant communiceren, maar voorlopig is de tijd nog niet beschikbaar geweest (o.a. door de 
Olympische Spelen en vakantie) om effectief met onze adviezen aan de slag te gaan en een 
terugkoppeling te organiseren. Deze mogen we verwachten in de loop van september. We maken in 
elk geval vanaf volgende meeting een nieuwe vaste topic in de agenda: terugkoppeling management 
Gymfed. 
 
3 TASKFORCE 

De 5 werkgroepen zijn definitief bepaald en op de vorige taskforce is beslist de thema’s verder te 
behandelen in nog op te richten werkgroepen. 
Zodra de werkgroepen de nodige adviezen en analyses formuleren, zal de taskforce opnieuw 
samenkomen. De taskforce heeft een overkoepelende functie om al het werk en de voorstellen van 
de werkgroepen aftoetsen aan de aanbevelingen uit het verslag van de onafhankelijke 
onderzoekscomissie. 
 
Werkgroepen: 

1. Competenties, opleiding en evaluatie van professionele en niet-professionele coaches  
2. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed  
3. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast  
4. Opvolging en welbevinden van de topsportgymnast op sociaal en mentaal vlak  
5. Gezond en ethisch sporten op federatie en clubniveau  

 
Het thema van elke werkgroep wordt niet beperkt tot de topsportwerking in Gent maar heeft als 
doel om breed genoeg te zijn in haar advies voor latere implementatie in topsport, regiowerking 
alsook verdere uitrol op clubniveau. Gymfed zal een begeleidingsmechanisme (externe consultant) 
inhuren die de werkgroepen mee helpt opstarten. De hele opzet heeft hierdoor nog wel wat tijd 
nodig alvorens het van start kan gaan. 
Indien er voorstellen zijn van mensen die goed in deze werkgroepen tot hun recht komen, mogen 
deze zeker aangegeven worden. Hierop wordt gesuggereerd dat er mogelijk binnen de regiowerking 
mensen zijn die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werkgroepen. 
 
Vanuit het oudercomité komt de vraag hoe dit effectief zal resulteren in implementatie. Er wordt 
verder toegelicht dat het resultaat van elke werkgroep wordt opgenomen door het dagelijks 
management van Gymfed die hiermee aan de slag zal gaan voor een verdere uitwerking en 
“reorganisatie”. 
 
Hoe maken we de link tussen de taskforce en het oudercomité?Er wordt overwogen wat de beste 
strategie is:  
Optie 1: mensen van het oudercomité die zich  kandidaat stellen voor één van de werkgroepen. 
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Optie 2: een eigen memorandum uitwerken dat vervolgens aan het management van de Gymfed 
wordt bezorgd.  
 
Het lijkt voor het oudercomité het meest efficiënt om voor elke werkgroep 1 persoon uit het 
oudercomité als kandidaat naar voor te schuiven. Vervolgens worden deze mensen binnen het 
oudercomité de trekkers voor dit onderwerp. Voor elke werkgroep zullen we binnen het 
oudercomité een eigen brainstorm organiseren waarin we de topics bij elkaar brengen die 
meegenomen kunnen worden naar de specifieke werkgroep. Het is de bedoeling om vooral vanuit 
onze eigen ervaring als ouder mee “out of the box” te denken en op die manier constructieve 
suggesties te suggereren voor elke werkgroep. Vervolgens kan op elke vergadering van het 
oudercomité eveneens een kort verslag komen van stand van zaken. 
 
De 5 werkgroepen zijn gebaseerd op de grootste basislijnen die voor de pijnpunten zorgen binnen de 
topsportwerking. Deze zijn gebaseerd op de onderzoekscommissie die de volledige werking  van TTM 
onder de loep heeft genomen. Het is evenwel het doel om dit breder te bekijken , dus ook voor 
andere disciplines. 
De werkgroepen stellen dus concrete doelstellingen op voorGymfed. 
 
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 

 
Davy waarschuwt terecht het oudercomité voor het gevaar dat we “teveel hooi op onze vork nemen” 
maar beaamt het initiatief en heeft zelf alleszins een reeks interessante topics m.b.t TTJ. Deze zullen 
ter sprake komen in de volgende meetings waarop we aan de brainstorm sessies starten. 
 
 
4 VOORSTELLING OUDERCOMITÉ 

In de september editie van ‘More than Gym’ zal het oudercomité een voorstelling per persoon 
krijgen. We beslissen om dit al voor te bereiden. Zie voorstelling atletencommissie in de vorige editie. 
(https://morethangym.be/magazine/mei-2021/12-get-to-know-gymfed-2/) 
 
Voorstelling van het oudercomité moet zowel op regioclubniveau als niveau Gent. 
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Er wordt beslist om het oudercomité voor te stellen tijdens de informatie momenten van de 
verschillende topsport disciplines wanneer ze in september plaatsvinden. Het eerste moment vindt al 
plaats in augustus tijdens de regiostages. Hiervoor zullen we deze week nog een informatie A4’tje 
opstellen waarmee we de ouders van ons bestaan en doelstelling informeren. 
 
We dienen eveneens een antwoord te ontwikkelen op de manier waarop ouders het oudercomité 
kunnen contacteren. E-mail is het aangewezen kanaal. In de komende meetings zullen we de 
systhemathiek vastleggen waarmee we zullen antwoorden op gestelde vragen. Op dit ogenblik 
zoeken ouders al rechtstreeks contact. Dit dient zo snel als mogelijk structureel gekanaliseerd te 
worden. 
 
Om van start te gaan zal dus een informatie A4’tje worden opgesteld. Jan geeft de eerste voorzet 
naar de inhoud, Veerle giet dit in een lay-out. Deadline inhoud  09/08/2021 en deadline lay-out 
12/08/2021. Inhoudelijk : 

- voorstelling team 
- voorstelling doelstelling en werking 
- link naar een Google form waarin ouders een aantal open vragen over de werking met 

suggesties kunnen ingeven. 
 
Davy zal inhoudelijk de Google form voorbereiden. 
 
Kenbaar maken van het oudercomité zal dus gebeuren via volgende kanalen: 

1. In ‘More than gym’ 
2. Op oudervergaderingen september (centrum Gent) 
3. Uitleg in informatiebrochure 
4. Formulier voor ouders via regioclubstages 

 
 

5 AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

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’) 

 


