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Policy internationale juryleden 

 

 
 
1 ALGEMEEN 

1.1 UITGANGSPUNT 

Het uitgangspunt van deze policy is een duidelijk en transparant beleid te voeren rond het 

internationaal jureren. Meer concreet in de FIG-disciplines waarin we Gymfed- en of KBT-

afvaardigingen doen, namelijk Acro, Toestelturnen meisjes, Toestelturnen jongens, Ritmiek, 

Trampoline-Dubbele Minitrampoline en Tumbling1. 

 

Deze policy geldt voor de cyclus 2022-2024 en zal op het einde van deze periode geëvalueerd en waar 

nodig bijgestuurd worden naar een volgende cyclus. 

 

 

1.2 INTERNATIONALE JURYLEDEN 

Ook in het internationale gebeuren zijn juryleden een noodzakelijk factor bij - het deelnemen aan – 

internationale wedstrijden. Elke afvaardiging naar FIG-erkende wedstrijden, vereist minimum één 

jurylid met een geldig internationaal brevet. Dit brevet kan enkel behaald worden op een 

intercontinentale of internationale jurycursus en dient elke cyclus opnieuw bevestigd te worden aan 

de hand van het volgen van een cursus én slagen voor bijhorend examen. Op basis van 

examenresultaten en (eventueel) gejureerde wedstrijden tijdens de voorgaande cyclus, wordt door 

FIG een categorie toegekend. De toegekende categorie bepaalt welke wedstrijden er mogen gejureerd 

worden, welke positie(s) er kunnen gejureerd worden, welke prioritaire functie er is in de lottrekking 

van de specifieke wedstrijd,… Hoe hoger de categorie (categorie 1 = hoogste, categorie 4 = laagste), 

hoe meer mogelijkheden. 

 

Voor specificaties per categorie (waar behalen, slaagscores, vereiste aantal wedstrijden,…) verwijzen 

we naar de FIG-reglementering. 

 

 

1.3 AANTAL INTERNATIONALE JURYLEDEN 

Gymfed bepaalt per cyclus en per discipline het aantal juryleden dat noodzakelijk is om haar 

internationale programma af te werken:  

 

Acro: 5 

Toestelturnen meisjes: 5 

Toestelturnen jongens: 5 

Ritmiek: 2 

Trampoline & DMT: 4 

Tumbling: 3 

 

 
1 Van zodra er voor Rope Skipping meer duidelijkheid is van de internationale federatie en indien noodzakelijk 
kan deze discipline aan de nota toegevoegd worden of hiervoor een eigen policy opgesteld worden. 
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Om het aantal te bepalen werd rekening gehouden met: 

- Kostprijs voor het opleiden van elke individuele persoon 

- Beschikbaarheid per jaar en per jurylid (combinatie met werk/gezien moet haalbaar blijven) 

- Voldoende jurymogelijkheden per persoon om tijdens een volgende cyclus categorie te 

behouden en/of te verhogen 

 

 

1.4 WIE KAN INTERNATIONAAL GYMFED-JURYLID WORDEN? 

Iedereen met de Belgische nationaliteit, het hoogste nationaal brevet in zijn of haar discipline én die 

akkoord gaat met deze ‘policy internationale juryleden’ kan zich kandidaat stellen om internationaal 

jurylid te worden of te blijven. De oproep hiervoor wordt gedaan in juni 2021, via de verschillende 

kanalen.  

 

Wanneer er echter meer kandidaten dan nodige plaatsen (zie 1.3) zijn, zal een ranking systeem 

bepalen welke personen de opleiding tot internationaal Gymfed-jurylid kunnen volgen. Het ranking 

systeem drukt geen waardeoordeel uit van de persoon op zich of zijn of haar jurykwaliteiten, maar 

geeft een rangorde weer op basis waarvan – voor deze specifieke cyclus – personen kunnen aangeduid 

worden als internationaal Gymfed-jurylid.  

 

Punten zijn te verdienen met: 

1. Huidig internationaal brevet (max. 4 punten) 

o Categorie 1 = 4 punten 

o Categorie 2 = 3 punten 

o Categorie 3 = 2 punten 

o Categorie 4 = 1 punt 

2. Internationale juryervaring (max. 3 punten) 

o Afgelopen cyclus voldoende wedstrijden  

▪ Om te verhogen (cat 1: gelijk blijven) = 2 punten 

▪ Om gelijk te blijven = 1 punt 

o Reeds 2 cycli of meer een internationaal brevet = 1 punt 

3. Nationaal engagement (max. 5 punten) 

o Voorbereiden (beeldmateriaal selecteren, referentiescores examen, vragen 

Judge@Home) of geven van jurycursussen = 2 punten 

o Jureren op VK en/of BK voor jun/sen (min. 1 sessie per jaar) = 1 punt 

o Deel uitmaken van werkgroep/overlegplatform = 1 punt 

o Jureren op selectietest (min. 1 per jaar indien van toepassing) = 1 punt 

4. Beschikbaarheid (max. 4 punten) 

o Min. aantal werkdagen per jaar 

▪ 10 werkdagen = 2 punten 

▪ 5 werkdagen = 1 punt 

o Niet gebonden aan specifieke periodes (vb: schoolvakanties) = 2 punten 
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Personen die een sanctie hebben lopen (vanuit FIG of vanuit Gymfed) of de Engelse taal niet machtig 

zijn, kunnen niet in aanmerking komen voor deze ranking. Ook indien het engagement dat werd 

aangegaan tijdens een vorige cyclus niet werden nagekomen, kan dit een reden zijn om uit de 

ranking geschrapt te worden.  

 

 

2 OPLEIDING 

2.1 INTERNATIONAAL JURYLID WORDEN/BLIJVEN 

 

Bij de start van elke Olympische cyclus, vervallen alle jurybrevetten en organiseert FIG in elke 

discipline een intercontinentale en een aantal internationale jurycursussen. Tijdens deze cursussen 

kan een internationaal jurybrevet behaald worden en dit op basis van het soort cursus, de behaalde 

resultaten en de ervaring tijdens de voorgaande cyclus. 

 

Intercontinentale jurycursus: 

- Gaat door eind 2021 in Zurich (SUI), enkel in Engels 

- Eerste cursus van de cyclus voor elke discipline, enkel hier kan categorie I behaald worden 

- Toegankelijk voor alle huidige categorie I-juryleden en beperkt aantal (specifiek per 

discipline) internationale juryleden (min. categorie III) per land 

 

Internationale jurycursus: 

- Aantal organisaties per jaar, verspreid over de wereld en in verschillende talen 

- Toegankelijk voor alle internationale juryleden en nieuwe kandidaten 

 

Van zodra bepaald is wie de beschikbare plaatsen (zie 1.4) kan invullen, zal Gymfed (in overleg met 

FfG indien noodzakelijk) de planning opmaken wie welke cursus kan volgen. Gymfed zorgt ervoor dat 

de administratieve, praktische én financiële zaken voor deze internationale Gymfed-juryleden 

worden geregeld. 

 

Personen die buiten deze ranking vallen (zie 1.4), kunnen – indien gewenst – de opleiding volgen op 

eigen kosten, maar komen niet automatisch in aanmerking voor prioritaire afvaardiging met Gymfed- 

en/of KBT-delegaties. Zij worden verder beschouwd als internationale clubjuryleden. 

Gymfed zal wel de administratieve en praktische zaken regelen, maar de kosten worden door 

gefactureerd aan het jurylid of de club. 
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3 AFVAARDIGING 

Van zodra de resultaten (behaald op intercontinentale en/of internationale cursus) gekend zijn én de 

internationale kalender min of meer vastligt, zal er een planning worden opgemaakt. Dit gebeurt na 

overleg met de verantwoordelijke topsport van de discipline én de betrokken internationale juryleden. 

Hierbij wordt rekening gehouden met: 

- Behaalde categorie 

- Beschikbaarheid 

- Niveau van de wedstrijd 

- Voldoende roulatie om ervoor te zorgen dat de volgende cyclus een verhoging mogelijk is 

- Persoonlijke voorkeuren 

 

Voor kampioenschappen waar er gemengde delegaties zijn, zal er een overleg zijn met FfG. 

 

De planning wordt gemaakt op basis van de op dat moment gekende informatie. Wijzigingen worden 

nadien tot een minimum beperkt, maar zijn mogelijk ifv aanpassing van de kalender of het 

internationaal programma (vb: extra wedstrijd) of de beschikbaarheid van de juryleden. 

 

 

4 VERWACHTINGEN 

 

4.1 INTERNATIONALE GYMFED-JURYLEDEN 

Internationale Gymfed-juryleden worden opgeleid én uitgestuurd door Gymfed (KBT) en zijn dan ook 

mee ons uithangbord. Daarom hebben we ten aanzien van hen verwachtingen op verschillende 

vlakken: 

 

Algemeen: 

▪ Meehelpen aan de uitbouw en het behoud van een positief imago van België en de federatie 
op internationaal vlak 

▪ Jurygebeuren in Vlaanderen op hoger niveau brengen 
▪ Gedurende de volledige cyclus perfect op de hoogte zijn van de code (incl. newsletters, 

tussentijdse aanpassingen,…) en deze correct toepassen. 
▪ Zich neutraal opstellen ten opzichte van eventuele eigen belangen of belangen van de eigen 

club 
▪ TTm/TTj/ACRO: op regelmatige basis een bezoek brengen aan het federale trainingscentrum 

om daar een training van de “eigen discipline” bij te wonen 
 

Nationale jurycursussen: 

▪ Bereid zijn tot het voorbereiden van jurycursussen en recyclages, doceren jurycursussen en 
recyclages en afnemen en verbeteren examens. Deze taken worden apart vergoed op basis 
van de geleverde prestaties (zie ondersteuningsbeleid docenten) 
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Nationale wedstrijden: 

▪ Bereid zijn om taak van juryverantwoordelijke op te nemen op nationale wedstrijden 
(provinciale voorrondes, Vlaamse en Belgische kampioenschappen). Deze taken worden apart 
vergoed op basis van de geleverde prestaties 

▪ Beschikbaar zijn om te jureren op uitnodiging. Deze taken worden apart vergoed op basis van 
de geleverde prestaties 

 

Internationale wedstrijden: 

▪ Regelmatig beschikbaar zijn om te jureren op internationale wedstrijden 
▪ In voorbereiding van de internationale wedstrijd minimum één kerntraining, clubtraining of 

testmoment van de deelnemende gymnasten bijwonen 
▪ Beschikbaar zijn om testwedstrijden te jureren (indien van toepassing) in voorbereiding van 

belangrijke internationale wedstrijden. 
▪ Steeds jureren volgens de technische code en ethische principes 
▪ Een actieve bijdrage leveren ter ondersteuning van de volledige delegatie, volgens 

mogelijkheden en beschikbaarheid. 
 

 

4.2 INTERNATIONALE CLUBJURYLEDEN 

Hoewel deze juryleden de opleiding op eigen kosten volgen, kan het zijn dat zij de Gymfed/KBT direct 

of indirect vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend horen ook daar een aantal verwachten en 

verantwoordelijkheden bij: 

 

▪ Meehelpen aan de uitbouw en het behoud van een positief imago van België en de federatie 
op internationaal vlak 

▪ Gedurende de volledige cyclus perfect op de hoogte zijn van de code (incl. newsletters, 
tussentijdse aanpassingen,…) en deze correct toepassen. 

▪ Steeds jureren volgens de technische code en ethische principes 
▪ Zich neutraal opstellen ten opzichte van eventuele eigen belangen of belangen van de eigen 

club 
▪ Beschikbaar zijn om testwedstrijden te jureren (indien van toepassing) in voorbereiding van 

belangrijke internationale wedstrijden. 
▪ Bereid tot jureren voor Gymfed/KBT-delegatie als vraag hiervoor komt 
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5 REMUNERATIE 

 

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het in de eerste plaatse een persoonlijk engagement en ambitie 

is om internationaal jurylid te worden of te blijven, willen we als federatie dit zeker (financieel) 

waarderen en erkennen. Op die manier is het een win-win voor iedereen en kunnen we continuïteit 

verzekeren. 

 

Opleiding 

✓ De kosten verbonden aan de opleiding van internationale Gymfed-juryleden 

(inschrijvingsgeld cursus, verblijf, reis) worden volledig gedragen door Gymfed. De planning 

wie aan welke cursus deelneemt wordt bepaald volgen 2.1. Kosten verbonden aan een 

eventueel herexamen of herkansing zijn ten laste van het jurylid. 

✓ De kosten verbonden aan de opleiding van internationale clubjuryleden worden gedragen 

door de club of het jurylid. 

 

Afvaardiging – alle juryleden in delegatie Gymfed/KBT 

✓ De basiskosten eigen aan de wedstrijd en het verblijf (hotel, maaltijden transport) worden 

gedragen. 

✓ Er is een dagvergoeding (€ 30 ~ vrijwilligersvergoeding) voorzien voor alle dagen dat het jurylid 

in het buitenland dient te verblijven – ongeacht het feit of hij/zij die dag dient te jureren of 

niet. Deze vergoeding loopt vanaf de eerste dag van internationale verplaatsing. Voor 

internationale wedstrijden in België worden enkel de dagen waarbij aanwezigheid vereist is 

vergoed. 

 

Uitnodiging door FIG, European Gymnastics of (lokaal) organisatiecomité 

✓ Aanvaarding van deze uitnodiging (of niet) is de keuze van het jurylid zelf. Gymfed komt niet 

tussen in kosten die verbonden zijn aan deze wedstrijd, noch wordt een dagvergoeding 

voorzien. 

 

Extra 

Daarnaast voorzien we voor alle internationale juryleden (Gymfed én club) voor de volledige cyclus: 

✓ Special Guest-card voor gratis toegang (met partner) op alle Gymfed-wedstrijden. 

✓ Vermelding op de Gymfed-site in de rubriek ‘Jury – internationaal’. 

✓ Internationaal jurypakket ‘Belgium’ met daarin kledij en een aantal relatiegeschenken. 

 

 


