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• De Gymfed betekent voor mij:
De Gymfed is voor mij altijd een beetje thuiskomen, want we kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Ik
hielp destijds de website van VTL bouwen. Ik was ooit de eerste die het Gymbopak mocht aantrekken
– in het Antwerpse Sportpaleis en later op het WK in Gent. Ik was ooit materiaalverantwoordelijke en
ging wedstrijdhallen mee opbouwen. Ik was verantwoordelijk voor de tv-schermen op wedstrijden,
heb een tijdje in de technische commissie AGD gezeteld, ben internationaal jurylid geweest en was
dikwijls wedstrijdverantwoordelijke. En nu zetel ik in het hoogste bestuursorgaan, waar ik probeer de
clubs zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

• De kernwaarden van de Gymfed zijn voor mij:
In willekeurige volgorde:
o Alle aangesloten clubs maximaal ondersteunen bij de uitvoering van hun missie
o Het organiseren/faciliteren van competities
o Het organiseren/faciliteren van topsport
o Het opleiden van trainers en bestuursleden

• In de volgende beleidsperiode vind ik volgende aspecten belangrijk:
Sowieso dat de raadgevingen van de commissie die in de zomer van 2020 werd opgericht, worden
uitgevoerd. En als ik enkele zaken uit het beleidsplan moet kiezen die voor mij extra belangrijk zijn,
dan zijn dat de opleiding van trainers/bestuursleden en het professionaliseren van onze sport.

•

Volgende persoonlijke bijdrage wens ik de komende beleidsperiode te leveren om de
federatie te versterken:
Om te beginnen wil ik actief bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe
ledenbeheerprogramma – als professioneel programmeur lijkt mij dat een evidentie. Ik heb verder
nog enkele passies waarmee ik hoop de federatie een plezier te doen: ik leer graag bij en deel die
kennis ook graag met anderen. Ik heb dit jaar voor de eerste keer een sessie gegeven op het
kaderweekend over Google Forms. In de toekomst wil ik ook mijn passie van biomechanica delen
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met iedereen. En ten slotte denk ik eraan om iets te starten dat iedereen – jong en oud – inzicht
geeft in de wereld van de topsport.

• Vroeger was ik zelf actief binnen volgende discipline:
Als tiener had ik graag wedstrijden geturnd, maar die mogelijkheid bestond niet in Kalmthout. Om
toch zoveel mogelijk te kunnen turnen, sloot ik aan bij de twee Kalmthoutse clubs – Crescendo en
Wilskracht – en turnde daar telkens wanneer ik kon. Zo kwam ik op een totaal van 7 uur per week.
Om anderen de ontgoocheling te besparen niet te kunnen deelnemen aan wedstrijden, besloot ik in
1997 een eigen club op te richten, waar men wel aan competitieturnen kon doen. Die club is
sindsdien gefusioneerd met Wilskracht tot GymKa.
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