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Aanwezig Peter Frederickx, Rosy Taeymans, Ilse Vanhoorelbeke, Tom Van Hauwaert, Tom Vlaeminck, Jimmy Van Moer, Ilse Arys, Delphine De 
Jaeger, Paul Standaert, Kurt Moens 
Op uitnodiging: oudercomité Gymfed, Jan Goosen en Lore Vanden Berghe 

Verontschuldigd Lynn Van Den Berghe, Peter Kopydlowski, Tim Moriau 

Afwezig zonder verontschuldiging Kurt Moens 

 

Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
1. 19.30 Bezoek Voorzitters Atletencommissie - Oudercommissie  

  Lore Vanden Berghe - Jan Goossen 
Open gesprek omtrent werking, opportuniteiten, 
problemen, vragen 

PF Informatief Voorstelling oudercommissie door Jan Goossen 
Bestuur wenst voeling te houden met wat er leeft in de gymnastiekwereld. 
Jan presenteert ppt. details zie ppt in bijlage 
• Doelstelling oudercomité 

o Vertegenwoordiging elke discipline 
o Vooral rond topsportwerking 
o Vnl constructief advies formuleren 
o Secundair communicatieorgaan 

• Team 
o 8 personen 
o Regelmatig samen gekomen 
o Voorstelling leden van het oudercomité 

• Werkwijze 
o Vnl ondersteuning taskforce 
o Structuur volgens die werkgroepen 
o Adviesnota’s (broeden op) 
o Maandelijks overleg met Ilse A en Tim M 
o In elke werkgroep iemand vertegenwoordigd 

• Verwezenlijkingen 
o Kader gezocht/bepaald inzake wat kan wel/niet 
o Visietekst 
o Online enquête: input van ouders over thema’s v/d taskforce 
o Welkomstfolder gemaakt en uitgedeeld 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
o Basis rapport ontwikkeld voor het management ivm suggesties 

bij opstart seizoen. Input van Tim komt tegen eind sept. 
• Verwachtingen 
o Interactie 

§ Ruimer dan het management 
§ Ex-gymnasten 
§ RvB 
§ Andere stakeholders 

o Terugkoppeling over beslissingen inzake suggesties die al/niet 
worden opgenomen/geïmplementeerd. 

o Sense of urgency 
§ Zeker ivm taskforce. 
§ … 

• Pittfalls 
o Vrijwillig engagement, haalbaar blijven 
o Geen klaagbarak, in eerste instantie wel kans om eens te 

ventileren maar omdraaien naar positieve. 
o Koerswijziging tanker: koerswijziging ingezet maar er wordt nog 

veel verwacht.  
o Gevestigde waarden: niet omdat iets normaal is dat men het 

normaal moet blijven vinden. 
o Ongebalanceerde communicatie 

§ Gesloten / Open verslagen 
§ Publicatie van open verslagen op een platform 

 
Geen logo Gymfed, om ook aan de ouders duidelijk te maken dat men 
onafhankelijk van Gymfed opereert. Interactie blijft uiteraard echt 
belangrijk. 
  
Ilse Arys vult aan dat het ook voor het management soms nog zoeken is, 
zeker ook ifv sense of urgency. Heel boeiend om interactie te hebben. Goed 
ook om op verschillende niveaus actief te kunnen zijn. 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
Enquête  
• Vnl met als doel voeling te krijgen vanuit de ouders en niet enkel een 

praatbarak van de 8 ouders die lid zijn. 
• Kan enkele jaren mee 
• Kan permanent open staan 
• Geen barometer, je kan er geen waarderingsparameter op kleven 
• Is geen evaluatiedocument 
• Open sinds augustus 2021  
• Folder uitgedeeld op de laatste dag van de stage in aug en 

op de presentatie van de infoavond. Geen extreme werving gedaan 
om in te vullen. 

• Mensen die het invullen dienen ook wat moeite te doen, graag 
bewust invullen.  

 
Voorstelling atletencommissie door Lore Vanden Berghe 
• Voorstelling leden 

o 9 leden, worden kort voorgesteld door Lore 
o Vertegenwoordiging alle disciplines 
o Kunnen veel van elkaar leren 

 
• Stand van zaken 

o Al 4 keer samengekomen 
o Zomerbreak gehouden 
o Doel en werking met Tim en Ilse besproken 
o Vanuit atletenblik kritiek en positieve punten alle mogelijke topics 

bekijken en aanspreekpunt zijn voor hun discipline 
o Per samenkomst topic(s) en elk geeft dan visie hierop. 
o Regioclub 
o Topsport en studie 
o Exit strategie 
o Visietekst 
o Rapport onafhankelijke onderzoekscommissie bekeken 
o Taskforce, wat is het, hoe zit het in elkaar en werkgroepen 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
o Dominique begeleidt dit heel goed, verslag wordt aan Dominique 

bezorgd 
 

• Huidige realisaties 
o Agenda komend jaar vastgesteld 
o Eerste focus = op Gymfed sportmodel, kritische analyse en 

mogelijke acties binnen topsport voor topsporters. 
o Selectieprocedures voor centrale en niet-centrale werking. 
o Maandelijkse bijeenkomst. 

 
• Knelpunten 

o Maandelijkse bijeenkomst = knelpunt owv drukke agenda leden  
o Ervaringen van topsporters die enkele jaren geleden topsporter 

waren is niet altijd up-to-date. Moeilijk om aanspreekpunt te zijn 
voor huidige situatie. 

o Nu enkel Luka die actief is op dit moment.  
o Aanspreekpunt zijn is niet evident, niemand werd tot op heden 

aangesproken en commissie is zoekend hoe ze dit dan wel kunnen 
zijn. 
 

• Positief 
o Feedback van Dominique en Tim. 
o Aantal zaken al toegepast in de werking. 
o Vanuit management wordt er geluisterd naar mening commissie. 

 
• Suggesties/bedenkingen/opmerkingen vanuit Bestuursorgaan: 

o Werking internationale atletenvertegenwoordiging (FIG): via social 
media worden veel reacties doorgegeven aan de 
vertegenwoordiger, die geven dat dan door aan FIG Technisch 
Comité (Rosy) 

o Publiek veel jonger als leden oudercomité. 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
o Herdenken ook van de samenstelling zodat voldoende huidige 

gymnasten aanwezig zijn. Nu was het in elk geval belangrijk ook 
atleten van het ‘oude regime’ aanwezig te laten zijn.  

o Wie vertegenwoordigen zij? Verschillende insteken voor de 
verschillende disciplines. Focus op disciplines waarvan een 
centrale werking is. Later ook meer focus ook op de disciplines van 
de niet-centrale werking. 

o Kan interessant zijn enkele quick-wins te halen en daarover te 
communiceren 

o Jaarlijks in de maand september deel van het bestuursorgaan 
besteden aan ontvangst vertegenwoordigers van deze 
commissies.  

o Graag ook wisselwerking over enkele strategische lijnen binnen 
BO. 

2. 20.30 Goedkeuring vorig verslag  

  Verslag Ilse VH IVH Goedkeuring Verslag wordt goedgekeurd. 
 
Hoe gaan we aan de slag met het document over de bevoegdheden van 
management en BO en de evaluatie van onze werking? 
Er volgt een uitgebreide discussie met als besluit: 
• Elke bestuurder haalt er 6 belangrijkste topics uit 
• We zetten er enkele centraal en gaan daar het komende jaar aan 

werken. 
• Idee: Focusdomeinen bovenaan agenda zetten? 
• Dit wordt meteen topic voor de volgende vergadering (die 6 punten). 

3.  20.40 Dienstverlening GymFed  

  Sporttechnisch  

  Open brief trainers Tumbling IA Toelichting Ilse A licht toe/kadert.  
Ontvangen van een open brief (anoniem) met verwijzing/link naar 2 clubs. 
Eerst gemaild naar Ilse A maar ondertussen al veel ruimer verspreid. 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
Vanuit Gymfed communicatie die voor verwarring heeft gezorgd. Daardoor 
is er nu in de WK-selectieprocedure al na 2 tests bij sommige gymnasten 
verkeerde interpretatie rond al/niet selectie ontstaan. Een van de gevolgen 
is een open brief. Ilse A heeft al een eerste reactie geformuleerd, wegens 
snelle opvolging van het 3de selectiemoment. 
 
Selectieprocedure werd voorgelegd aan de trainers en niet iedere trainer 
heeft de kans genomen om feedback te geven. Er komt nu een 
overlegmoment met die groep om te kijken wat beter kan in de toekomst.  
 
Beschuldiging van aanzetten tot kamikazegedrag bij gymnasten wordt 
zwaar aan getild door Gymfed en werd onmiddellijk op gereageerd. 
 
Vanuit BO wordt hierop niet verder gereageerd. 

  Organisaties en events  

  Gymgala 2021 
Viering 01/10 

IA 
IA 

Informatief 
Informatief 

Gymgala 
• 3 shows op 1 dag ipv 3 op 1 weekend 
• Reserveer 12 dec in jullie agenda’s J 
 
Viering 1/10 
• Tom V verontschuldigd, Rosy verontschuldigd. 
• Programma wordt door Ilse A overlopen. 
• Speech door Peter F, input hiervoor mag nog. 

  Clubondersteuning  

  Geen     

  Communicatie  

  Geen    
 



 

Bestuursorgaan 21 September 2021 
19.30 uur – Huis vd Sport Gent 

VERSLAG	
 	

 
    Ó 2021 www.gymfed.be                           7 

Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
4. 21.00 Topsport  

  Samenwerking Headcoaches TTM IA Bespreking en beslissing. Er werd een apart Dagelijks Bestuur m.b.t. dit topic gehouden waarover 
toelichting gegeven wordt aan het BO. 
Het BO bespreekt de evaluatie van en de gesprekken met de coaches. 
Beslissing: de samenwerking met de coaches wordt verder gezet, de 
formalisering van de voorwaarden en afspraken kan opgestart worden. 

5. 21.30 Overlegorganen  

  Intern  

  Geen    

  Extern  

  BOIC verkiezing PS-TM Informatief Tim werd niet verkozen. 
BO wenst in de toekomst voldoende feedback te krijgen van de KBT, over 
het wat/niet besproken/beslist in BOIC en impact op de gymnastiek. Zo 
kunnen we als Gymfed nog beter inspelen op wat leeft. 

  Geplande overlegmomenten (intern, extern, clubs,..)  

  Zie volgend punt    

6. 21.45 Werking federatie  

  Organisatie – Goed bestuur  

  Ethisch en gezond sporten: Tuchtreglement 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemen van beslissingen 
m.b.t. nog ‘openstaande’ 
vragen 
 
 
 
 
 
 

Zie ppt voorgesteld door Ilse A waarin alle te beslissen zaken voorgesteld 
worden. 
 

De volgende zaken werden hierna beslist door het Bestuursorgaan: 
 

Preventieve ordemaatregel 
1. Gezien de urgentie van deze beslissingen mandateert het BO haar DB 

om een beslissing te nemen over de ordemaatregel. Het DB laat deze 
beslissing nadien bekrachtigen door het BO. 
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvolging rapport OOG- STAVAZA 
 
Leden bestuursorgaan op terrein – activiteiten 
oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IA 
 
PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Beslissen omtrent 
aanwezigheid 

2. Het BO mandateert de voorzitter om, na de beslissing, de maatregel 
aan de betrokken partijen te communiceren. Bij afwezigheid van de 
voorzitter krijgt een andere Gymfed-bestuurder het mandaat om de 
communicatie te voeren.  
 

Vlaams sporttribunaal  
1. Het BO neemt de beslissing om een dossier al dan niet in te dienen bij 

het VST. 
2. Het BO mandateert het bestuurslid Tom Vlaeminck om het dossier in 

te dienen bij het VST en de verdere opvolging en communicatie rond 
het dossier te doen. 

 

Algemene melding (mbt overtreding algemeen tuchtreglement) 
Het DB ontvangt het meldingsformulier en krijgt van het BO het mandaat 
om vervolgens de verdere interne opvolging of afhandeling van de melding 
te doen.  
è beslissing om dit formulier aan meerdere personen te laten bezorgen 
ipv 1 persoon (zo is een snelle opvolging steeds mogelijk, ongeacht of 1 
iemand ziek of met vakantie is) 
 
Ilse geeft een stand van zaken. 
 
Overzicht activiteiten in kalender. 

  Financieel  

  Geen    

  HR  

  Geen    
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Nr Uur 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
  Infrastructuur (IT, sportzalen, gymtoestellen,…)   

  Geen    

7. 22.00 Varia    

  /    

  Volgende vergadering BO  

  Onderwerpen ter bespreking voor specifiek BO 
• Ethiek in de sport (werking procedures, 

type cases, klachten en negatieve feedback) 
• Topsport – Acro 
• Strategies & leaders – beleidsplan review 

 Keuze voor vergadering 
oktober 

 

7. 22.00 Einde vergadering    

 
 
Verslag: Ilse Van Hoorelbeke 


