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Atletencommissie 

23-09-2021 

 
 
Aanwezig: Luka Van den Keybus, Simon Debacker, Julie Zels, Cindy Vandenhole, Senna Deriks, Lore 

Vanden Berghe, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Velika De Jaeger, Yana Vastavel, Tachina Peeters 

Locatie: Huis van de Sport 

Datum volgende vergadering: 28/10/2021 

 

1 GOEDKEUREN VERSLAG AC 01/07/2021 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2 TERUGKOPPELING BESTUURSORGAAN 

Lore was dinsdag uitgenodigd op het Bestuursorgaan, waar ze toelichting gaf rond de werking en de 

besproken thema’s in de Atletencommissie. 

 

Tevens werden een aantal items teruggekoppeld: 

- de Atletencommissie wordt nog niet echt aangesproken door sporters ondanks dat het wel de 

bedoeling is dat de atletencommissie een aanspreekpunt vormt voor alle gymnasten en 

skippers 

➢ met AC eens nadenken over hoe we dit op een toegankelijke manier zouden kunnen 

faciliteren 

- samenstelling AC 

➢ toekomstgericht in de samenstelling van de AC, voor de disciplines met centrale 

topsportwerking telkens 1 gymnast van de huidige actieve generatie betrekken en 1 

ex-topsporter, zodat men ook input krijgt over de huidige werking en niet enkel werkt 

met gymnasten die reeds enkele jaren gestopt zijn. 

 

Bestuursorgaan is heel tevreden over de werking van de huidige AC en kijkt uit naar de verdere 

ontwikkeling ervan. 
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3 BRAINSTORM ROND MEER BEKENDHEID GEVEN AAN AC 

- Sociaal mediakanaal zoals Instagram, waarbij iedereen vanuit zijn eigen discipline op vragen 

kan antwoorden 

➢ Toegankelijkheid voor jonge sporters is groter. 

➢ Zo’n account moet wel goed beheerd worden en grote bekendheid hebben. 

➢ Enerzijds informatief maar anderzijds ook interactief. 

- Kenbaar maken via de eigen clubwerking en via gymfed-platforms 

- Bekendheid wordt misschien groter eens de wedstrijden starten. 

- Dienen we de AC te zien voor enkel wedstrijdsport of ook breder richting recreatieve werking? 

De leden van AC zijn hier van mening dat we dit voornamelijk zien i.f.v. de sporters binnen de 

wedstrijdsport met een focus op topsport. 

 

 

4 GYMFED SPORTMODEL 

Dominique geeft a.d.h.v. een PPT toelichting over het Gymfed Sportmodel zodat alle leden van de AC 

op de hoogte zijn van de inhoud van het model. 

 

Na de toelichting van het model, werd er reeds een eerste bespreking opgestart. Deze zal verdergezet 

worden op de volgende vergadering: 

- Als men dit model goed wil toepassen zal het wellicht nodig zijn dat clubs onderling 

samenwerken zodat elk kind zijn sport/discipline kan beoefenen op het niveau waarbij het zich 

goed voelt aangezien niet elke club elke discipline en elk niveau kan voorzien. 

- Hieraan gekoppeld vindt men dat een kind dat (eventueel na een scouting) van club wisselt, 

toch de naam van de moederclub zou moeten kunnen behouden (wedstrijdsport). Dit wordt 

nu ook gedaan bij topsportgymnasten die in de centrale werking trainen en wedstrijd doen. 

Hierdoor zullen clubs misschien eerder geneigd zijn om gymnasten door te verwijzen naar een 

club met trainers die de gymnast in kwestie op een hoger niveau kunnen laten trainen en 

presteren. 

- Om het Gymfed Sportmodel overal geïmplementeerd te krijgen zal het noodzakelijk zijn om 

sterke contacten te leggen tussen de clubs en Gymfed en misschien 1 aanspreekpunt per regio 

te voorzien waarbij men met vragen rond het sportmodel terecht kan. Dit zou een opdracht 

kunnen zijn voor de regioclubtrainers? 

- Het Gymfed sportmodel vraagt wel een grote kennis en competentie van een club en een 

trainer in heel veel verschillende domeinen. Is dit realistisch en wordt er zo soms niet te veel 

verwacht van trainers die in feite vrijwilliger zijn? Hieronder enkele ideeën die zouden kunnen 

bijdragen in het ondersteunen van clubs, trainers en sporters: 
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➢ Installeren vanuit gymfed van een mobiel interdisciplinair team dat naar clubs of 

regio’s ondersteuning kan bieden binnen een bepaald domein (bijv. sportpsychologie), 

direct gericht naar sporters en/of coaches. 

➢ Op individuele basis ondersteuning aanbieden (bijv. sportpsycholoog,  

voedingsdeskundige, …) i.f.v. de noden van sporters die zich voorbereiden op 

internationale wedstrijden op topniveau maar die zich niet in de centrale werking 

bevinden (bijv. tumbling- en trampolinegymnasten, wagc deelnemers acro, skippers 

die naar EK’s en WK’s toewerken, …). Het is onmogelijk om als trainer, op vrijwillige 

basis geëngageerd in een club,  een begeleiding te voorzien voor deze topgymnasten 

die voldoet en inspeelt op alle zaken binnen het sportmodel. Indien men deze 

optimale voorbereiding toch zou willen bereiken, moeten de ouders op zoek gaan naar 

externen die de gymnast in kwestie zouden willen begeleiden. Dit is niet alleen 

kostelijk maar deze externe strategie zou ook voor moeilijkheden zorgen voor de 

samenwerking met de coach en de rest van het team aangezien ze niet gemakkelijk in 

contact zullen staan met elkaar. 

➢ Organiseren van interne vormingen binnen de club. Eventueel van vrijwilligers die 

geen trainers zijn maar die wel willen helpen bij de begeleiding en de ondersteuning 

van gymnasten en skippers in de voorbereiding van hun wedstrijdseizoen. 

- Het zou goed zijn mocht duidelijker vermeld worden dat het Gymfed-sportmodel 

wetenschappelijk onderbouwd werd (bijv. vermelden welke personen mee input gaven, 

universiteiten, experten, …). Hierdoor zal het model aan credibiliteit winnen. 

 

 

5 AGENDA-ITEMS 

Lore maakt een overzicht op van mogelijke agenda-items met de vraag welke items prioriteit genieten: 

1. Opleiding van coaches 

2. Selecties  

 

Over de volgorde van de andere agenda-items gaat iedereen akkoord. (zie bijlage) 

 

 

6 BESPREKING WERKGROEP MET LEDEN VAN DE AC 

In drie van de vijf werkgroepen zal een lid van de AC zetelen. Cindy zal deel uitmaken van de werkgroep 

inzake opleidingen van coaches, Julie neemt deel aan de werkgroep inzake het welbevinden van de 

gymnast en Lore neemt deel aan de werkgroep inzake beleid en regelgeving. Zij zullen de komende 

vergaderingen van de AC verslag uitbrengen van de voortgang binnen de werkgroepen. 
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Alle topics die besproken worden in de werkgroepen zullen ook de komende maanden besproken 

worden in de AC. Indien er dringende opmerkingen zijn, mogen die altijd meegedeeld worden zodat 

ze door de werkgroep meegenomen kan worden. 

 

7 VOLGENDE VERGADERING 

De volgende vergadering zal opnieuw aan de hand van een doodle ingepland worden. 


