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Atletencommissie 
15-03-2021 

 
 
Aanwezig: Luka Van den Keybus, Simon Debacker, Julie Zels, Tachina Peeters, Velika De Jaeger, Cindy 

Vandenhole, Senna Deriks, Yana Vastavel, Lore Vanden Berghe, Tim Moriau, Tommy Verlinde , 

Dominique Verlent 

Verontschuldigd: - 

Locatie: MS Teams 

Datum volgende vergadering: 15-04-2021 

 

1 VOORSTELLING VAN DE KANDIDATEN 

Tijdens deze eerste samenkomst van de Atletencommissie starten we met een voorstelling van elke 

vertegenwoordiger binnen de commissie: achtergrond binnen de topsport, korte toelichting van de 

huidige activiteiten binnen en buiten de sport, en tenslotte geeft elkeen aan wat zijn/haar eerste 

verwachtingen/ideeën/thema’s zijn voor deze commissie: 

- Aanspreekpunt zijn voor alle gymnasten 

- Structuur topsportwerking? 

- Mentaal welbevinden en meewerken aan een veilig sportklimaat 

- Uitwisseling van informatie rond talentdetectie en -ontwikkeling tussen de verschillende 

disciplines 

- Mee helpen verbeteren van de huidige werking 

- Bespreekbaar maken van verschillende thema’s die bij gymnasten leven 

- Wat als je stopt met je sport of met je topsport? Hoe kan dit proces voorbereid en beter 

begeleid worden?  

- Blessures en preventie van blessures : wat kunnen we beter doen? 

- Hoe doelen bereiken voor verschillende gezondheidsaspecten?  

- Ethisch beleid verder helpen ontwikkelen 

- Formuleren van ideeën rond het creëren van een trainingssetting waarbij het zelfvertrouwen 

gestimuleerd wordt. 

- Ideeën formuleren vertrekkende vanuit de ervaringen van eenieder doorheen de carrière, 

van jong gymnastje tot volwassen sporter. 

- … 

 

 

2 VERKIEZING VOORZITTER 

We mochten één kandidatuur ontvangen voor de functie als voorzitter: Lore Vanden Berghe. Lore 

studeert rechten en wil zich ook vooral toeleggen op sportrecht, daarnaast kan zij terugkijken op een 

mooie topsportcarrière binnen acro en is zij momenteel binnen onze sport actief als jurylid en trainster.  

 

Iedereen in de vergadering gaat akkoord dat Lore de functie als voorzitter zal opnemen. 
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Atletencommissie 

 
 
De voorzitter zal mee in de topsportcommissie zetelen. Deze commissie werkt de strategie van 

topsport uit binnen de verschillende disciplines in de Gymnastiekfederatie. In de topsportcommissie 

zijn tevens Sport Vlaanderen en het BOIC vertegenwoordigd.  

 

Daarnaast zal Lore 2x/jaar uitgenodigd worden op het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan bestaat uit 

vertegenwoordigers die zich allen op geheel vrijwillige basis engageren en verkozen werden door de 

Gymfed-clubs.  

 

 

3 DOEL & WERKING VAN DE ATLETENCOMMISSIE 

De Atletencommissie vertrekt voor haar werking vanuit de ervaringen van elke (ex)-gymnast. Het zijn 

vooral de gymnasten zelf, die mee input kunnen geven op het huidige en toekomstige beleid. De 

ideeën kunnen komen vanuit alle gymnasten (centrale topsportwerking maar eveneens de gymnasten 

in de clubwerking), ouders, coaches, ….  

 

Zoals hierboven reeds vermeld is er een directe link tussen de Topsportcommissie, de 

Atletencommissie en het Bestuursorgaan. 

 

Er kan steeds contact genomen worden met  

- de voorzitter van de commissie: lorevandenberghe@gymfed.be 

- de Topsportmanager: timmoriau@gymfed.be 

 

Praktisch:  

- Met de voorzitter worden bepaalde opdrachten afgesproken, waarvoor input en feedback 

gevraagd wordt aan de vertegenwoordigers van de Atletencommissie.  

- Je kan zelf topics doorsturen 

- Gymfed-toetst ideeën, projecten, beleid af bij de atleten en ook omgekeerd 

 

Frequentie: 

De Atletencommissie staat momenteel 1x elke 2 maand gepland, maar dit kan ook frequenter. 

 

Mogelijk topics voor volgende agenda’s:  

- Exit-strategie 

- Topsport en studie 

- Welke zaken zijn sterk in de werking en zouden best behouden blijven? 

- Wat zou je in de werking aanpassen, wat kunnen verbeterpunten zijn? 

- Beleidsvisie Gymfed 

 

4 VOLGENDE VERGADERING – 15/04 – 20U00 (ONLINE) 

Definitieve agenda en link worden via mail bezorgd. 

mailto:lorevandenberghe@gymfed.be
mailto:timmoriau@gymfed.be

