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1 BELEIDSDOMEIN ALGEMENE EN INTERNE WERKING 

BELEIDSVISIE: 
 
Gymfed wil in 2024 een algemene werking hebben die maximaal afgestemd is op haar clubs en leden 
met klantvriendelijkheid, communicatie en transparantie als basisvoorwaarden om een kwalitatieve 
dienstverlening te realiseren. Alle ondersteunende actoren, acties en projecten functioneren hierbij 
in synergie met elkaar. 
 
Gymfed wil tegen 2024 haar clubs en leden kwalitatieve en aantrekkelijke tools, hulpmiddelen en 
programma’s aanreiken om op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier te kunnen werken. Ze wil 
hierbij o.m. de administratieve lasten, zowel binnen de federatie als bij de clubs, tot een minimum 
beperken. 
 
1.1 DEELDOMEIN HRM 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn waarbij alle teams in synergie met elkaar functioneren om de 
organisatiedoelen te realiseren, hierbij staan de waarden van de federatie centraal. 
 
Gymfed wil tegen 2024 de samenwerking binnen en tussen haar teams verbeteren door maximaal in 
te zetten op overleg, communicatie en teamcohesie. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1: Jaarlijks actualiseren van het organogram van de organisatie, gebaseerd op een doeltreffende 
inzet van elke medewerker. 
 
KPI’s: 

- Up-to-date organogram 
- Per functie is er een competentieprofiel 

OD 2: Permanent stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en participatie van elke medewerker 
binnen de organisatie. 
 
Acties: 

- Actie 1: Elke leidinggevende voert jaarlijks een evaluatiegesprek met elk van zijn/haar 
medewerkers over de vooropgestelde doelen en targets en legt hierbij ook de toekomstige 
vast. 

- Actie 2: Elke leidinggevende voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van zijn/haar 
medewerkers. 

- Actie 3: Elke leidinggevende stelt een ‘Persoonlijk Ontwikkelingsplan’ (POP) op voor elk van 
zijn/haar medewerkers en zorgt ervoor dat dit plan uitgevoerd en opgevolgd wordt. 
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- Actie 4: Elke leidinggevende heeft tussentijdse informele contacten met zijn/haar 
medewerkers, zowel over het functioneren als over het welbevinden binnen de 
organisatie. 

 
KPI’s: 

- Up-to-date organogram 
- Per functie is er een competentieprofiel 
- Elke medewerker heeft een evaluatiegesprek 
- Elke medewerker heeft een functioneringsgesprek 
- POP voor elke medewerker 
- # informele contactmomenten per jaar 
- # teambuildingactiviteiten per jaar 
-  

OD 3: Continu stimuleren en optimaliseren van de groepscohesie en dynamiek o.m. door (minimaal) 1 
informeel contactmoment per maand. 
 
Acties: 

- Actie 1: Maandelijks organiseren van minimum één informeel contactmoment voor alle 
medewerkers. 

- Actie 2: Jaarlijks organiseren van minimaal één teambuildingsactiviteit. 
 
KPI’s: 

-  
OD 4: Optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen teams door het integreren van meer 
formeel en informeel overleg. (i.s.m. communicatie) 
 
Acties: 

- Actie 1: Permanent ter beschikking stellen van tools en hulpmiddelen om snel en vlot met elkaar 
in contact te treden en te overleggen.  

- Actie 2: Aanmoedigen en faciliteren van teamoverschrijdend overleg. 
- Actie 3: Maandelijks organiseren van een personeelsvergadering. 
- Actie 4: Driewekelijks organiseren van een overlegmoment met alle teamleaders. 

 
KPI’s: 

- Elke medewerker maakt gebruik van de aangeboden tools en hulpmiddelen 
- # personeelsvergaderingen per jaar 
- # kernteamvergaderingen per jaar 

OD 5: Verder optimaliseren van de individuele werkomstandigheden binnen de organisatie i.f.v. het 
verhogen van ieders welbevinden en rendement. 
 
Acties: 
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- Actie 1: Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een policy m.b.t. flexibel werken. 
- Actie 2: Persoonlijke opvolging en coaching van medewerkers bij het realiseren van hun POP en 

bij het bereiken van hun vooropgestelde doelen. 
 
KPI’s: 

- Policy is beschikbaar en up-to-date  
OD 6: Uitwerken van een structurele benadering voor de verschillende groepen vrijwilligers binnen de 
werking van de federatie. 
 
Acties: 

- Actie 1: Identificeren van de verschillende groepen vrijwilligers binnen de werking van de 
federatie. 

- Actie 2: Uitwerken van een benadering en aanpak voor elk van deze groepen. 
- Actie 3: Permanent opvolgen en evalueren van de zorg voor de vrijwilligers actief binnen de 

federatiewerking. 
 
KPI’s: 

- Groepen vrijwilligers zijn bekend 
- Uitgewerkte aanpak voor elke groep 
- Appreciatie van onze werking door de vrijwilligers 

 
 
1.2 DEELDOMEIN FINANCIEEL BELEID 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn met voldoende financiële slagkracht om proactief te kunnen 
ageren op zowel sportieve, infrastructurele, personele als maatschappelijke uitdagingen en/of 
opportuniteiten.  
 
Gymfed wil tegen 2024 jaarlijks een operationeel financieel overschot realiseren, waarbij de 
verhouding eigen inkomsten t.o.v. subsidies systematisch en structureel verhoogd wordt o.m. door 
een actieve ledenwerving, organisatie van evenementen en intensifiëring van haar ‘partnerships’. 
Het financiële beleid is de hefboom om het inhoudelijke beleid te realiseren, het efficiënt aanwenden 
van de beschikbare financiële middelen is hierbij essentieel. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1:  Jaarlijkse begrotingsopmaak met input van de verschillende domeinverantwoordelijken. 
 
Acties: 

- Actie 1: Opmaak deelbegrotingen door verantwoordelijken 
- Actie 2: Opmaak controleprocedure  
- Actie 3: Finaliseren begroting  
- Actie 4: Communiceren goedgekeurde deelbudgetten 
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KPI’s: 

- Deelbegroting is opgevraagd bij de teamleaders 
- Controleprocedure is gerealiseerd 
- Begroting is opgemaakt en finaal overleg is gebeurd 
- Feedback deelbegroting aan teamleaders 

OD2: Opmaken van accurate en duidelijke trimestriële rapporteringen. 
 
Acties: 

- Actie 1: 4-maandelijkse rapportering  gekoppeld aan opmaak forecast 
- Actie 2: 4-maandelijkse bijsturing obv forecast 

 
KPI’s: 

- Forecast is opgemaakt 
OD3: Jaarlijks publiceren van de jaarrekening. 
 
Acties: 

- Actie 1: Neerlegging NBB 
- Actie 2: Publicatie website  
- Actie 3: Voldoen van de nodige bedrijfsbelastingen (Patrimoniumtaks, vennB) 

 
KPI’s: 

- Publicatie is terug te vinden op de website van de NBB / eigen website 
- Belastingaangiftes werden tijdig ingediend en betaald. 

OD4: Opstellen en 2-jaarlijks actualiseren van een liquiditeitsplan. 
 
Acties: 

- Actie 1: Opstellen liquiditeitsplan 
- Actie 2: Actualiseren en bijsturen van het liquiditeitsplan 

 
KPI’s: 

- Liquiditeitsplan is opgemaakt en wordt indien nodig bijgestuurd. 
OD5: Structurele optimalisatie van de inkomstenstromen via subsidies door het screenen van 

subsidiekanalen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijkse optimalisatie toegekende subsidies 
- Actie 2: Nieuwe subsidiekanalen onderzoeken 

 
KPI’s: 

- Ontvangst voorschot subsidies en volledige afrekening 
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- Nieuwe subsidiemogelijkheden zijn gekend 
OD6: Uitwerken van een verkoopstrategie m.b.t. Gymfed producten/diensten voor clubs. 
 
Acties: 

- Actie 1: marktonderzoek bij clubs en federaties (2022) 
- Actie 2: analyse resultaten (2022) 
- Actie 3: Kostprijsberekening per product/dienst (2023) 
- Actie 4: bepalen gamma voor commercialisatie (2023) 
- Actie 5: Verkoopstrategie uitwerken per product/dienst (2024) 

 
KPI’s: 

- Bevraging wordt uitgevoerd 
- Analyse is opgemaakt 
- Berekening wordt voorgelegd 
- Gamma is samengesteld 
- Strategie is bepaald 

OD7: Marktconforme prijssetting van lidgelden en bijdragen, in functie van een gezond financieel 
beleid. 

- Actie 1: Analyse aanbod Gymfed en andere sportfederaties (2022) 
- Actie 2: Vergelijken prijs/aanbod(2022) 
- Actie 3: Uitwerken meerjarenplan (2023) 
- Actie 4: Onderzoek naar (ver)nieuwde aansluitvormen voor leden 
- Actie 5: Aantal aangesloten leden verhogen met 5% door het behoud van bestaande 

leden/clubs en aantrekken nieuwe clubs 
 

KPI’s: 
- Bevraging en analyse zijn uitgevoerd 
- Resultaten zijn geanalyseerd 
- Plan is uitgewerkt 
- Voorstel tot nieuwe aansluitingsvormen 

OD8: Afsluiten van de nodige verzekeringen voor leden en niet-leden cfr decreet op de sportfederaties. 
 
Acties: 

- Actie 1: Afsluiten van basis verzekeringspolissen 
- Actie 2: Afsluiten van verhoogde verzekeringspolissen 
- Actie 3: Verwerken van ongevallendossiers 

OD9: Verkoopstrategie bepalen van de Gymfedproducten 
 
Acties: 

- Actie 1: Marktverbreding bestaande producten op nieuwe markt 
- Actie 2: Marktverbreding nieuwe producten op een bestaande markt 
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1.3 DEELDOMEIN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN EN VEREENVOUDIGING 

Gymfed wil in 2024 als organisatie een efficiënt administratief beleid voeren dat zowel intern als 
extern (voor clubs, leden en stakeholders) een kwalitatief hoogstaande output genereert. Er wordt 
voluit ingezet op klantvriendelijkheid, transparantie en communicatie met als doel de planlast en 
werkdruk verder te verlagen.  
 
Gymfed wil tegen 2024 door het invoeren van de nieuwe administratietool: 
De interne en externe administratieve processen optimaliseren . Door een doorgedreven 
automatisatie, de planlast, zowel bij clubs, als bij de directe medewerkers verlagen. Er wordt steeds 
de afweging gemaakt tussen noodzakelijk en wenselijk in functie van een zo hoog mogelijk 
rendement. De aandacht wordt hierdoor nog meer toegespitst op de corebusiness: “de invulling en 
concretisering van het sportieve beleid”. Gerichte opleidingen van medewerkers i.f.v. het beheersen 
van administratieve processen. 
Door middel van  de rapportering van procesindicatoren een actueel beeld geven van de werking van 
de federatie.  
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1: Algemene administratieve werking 
OD2: Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de hard- en software. 

- Actie 1: Hardware 
- Actie 2: Software 

OD3: Opstellen, uitvoeren en opvolgen van een jaarplan voor de vervanging en vernieuwing van 
computerinfrastructuur. 

OD4: Ontwikkeling en aanpassing van een gebruiksvriendelijke applicatie voor de administratie, 
binnen de organisatie en bij de clubs. 

- Actie 1: Ledenbeheer: Aanpassingen van bestaande tools/programma’s 
- Actie 2: GA2020: Implementeren, evalueren en opvolgen GA2020-tool 
- Actie 3: Cloud 
- Actie 4: Exact 

OD5: Continue opvolging en evaluatie van de administratieve noden binnen elk domein. 
- Actie 1: Opmaak begroting van gewenste investeringen en kosten 

OD6: Regelmatige kwaliteitsevaluatie van de administratieve processen 
- Actie 1: In kaart brengen van de administratieve processen 
- Actie 2: Evalueren en bijsturen  
- Actie 3: Implementeren van nieuwe processen 

OD7: Permanente opvolging van bestaande en nieuwe contracten afgesloten binnen de context 
van het administratieve beleid. 

- Actie 1: Aanstellen contractverantwoordelijke 
- Actie 2: Oplijsten, verzamelen bestaande contracten 
- Actie 3: Uniforme procedure doorlopen bij nieuwe contracten 
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1.4 DEELDOMEIN STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE (INTERN) 

Gymfed wil in 2024 een efficiënte organisatiestructuur hebben die maximaal tegemoet komt aan de 
wensen en behoeften van haar clubs en leden en die verder steunt op de belangrijkste principes van 
‘goed bestuur’. 
  
Gymfed wil tegen 2024 haar interne structuur verder optimaliseren en afstemmen op haar clubs en 
leden om bij hen het draagvlak te verbreden en de transparantie te verhogen. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Verder communiceren en implementeren van de belangrijkste principes van goed bestuur. 
OD 2: Het bestuursorgaan bepaalt de strategie van de organisatie, toetst deze systematisch aan de 
missie van de federatie, en waakt over de uitvoering ervan. Ze heeft daarover de 
eindverantwoordelijkheid en verantwoordt zich voor het gevoerde beleid bij de Algemene 
Vergadering. 
 
Acties: 

- Actie 1: Het bestuursorgaan wordt door het management systematisch geïnformeerd over 
de realisaties van de acties uit het beleidsplan. 

- Actie 2: Het bestuursorgaan adviseert, volgt op en stuurt zo nodig, en op basis van de 
vooropgezette strategie, het management bij inzake het operationele beleid. 

- Actie 3: Het bestuursorgaan evalueert en adviseert jaarlijks het functioneren van de 
individuele leden van het management, op basis van hun individuele targets. 

 
KPI’s: 

- Vooruitgangsbespreking beleidsplan op elke bestuursvergadering 
- Jaarlijks evaluatiegesprek voor elk managementlid 
- Rol en opdracht van het Dagelijks Bestuur is gedefinieerd en geformaliseerd. 
- Elke Gymfed-discipline heeft een overlegplatform 
- Vereisten begeleidingscommissie zijn geformaliseerd 
- Samenstelling en mandaten begeleidingscommissie zijn geformaliseerd bij elk project 

waarvoor een commissie wordt opgericht. 
OD 3: Het management is verantwoordelijk voor de realisatie van de operationele doelstellingen en 
het optimaal functioneren van de medewerkers in een open en constructieve sfeer. Zij rapporteert 
hierover aan het bestuursorgaan.   
 
Acties: 

- Actie 1: Het management begeleidt, adviseert en stuurt waar nodig de verschillende teams 
bij voor wat de uitvoering van hun respectievelijke operationele doelstellingen betreft. 
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OD 4: Optimaliseren van de werking van het bestuursorgaan i.f.v. het verhogen van efficiëntie en 
output. 
 
Acties: 

- Actie 1: Definiëren van de rol en opdracht van het Dagelijks bestuur versus deze van het 
bestuursorgaan.  

- Actie 2: Voeren van efficiënte bestuursvergaderingen op basis van goed voorbereide 
dossiers 

 
KPI’s: 

-  
OD 5: Herdefiniëren van de huidige denkcelstructuren, bevoegd voor disciplinespecifieke materie 
binnen wedstrijdsport, om de betrokkenheid te verhogen en het draagvlak te verbreden bij de 
clubs. 
 
Acties: 

- Actie 1: Implementeren van de overlegplatformen voor elke discipline binnen de werking 
van Gymfed. 

- Actie 2: Elk overlegplatform kijkt naar, denkt over en is bevoegd voor volgende aspecten 
binnen zijn/haar discipline(s): technisch reglement, inhoudelijke programma’s voor de 
verschillende niveaus en categorieën, opleiding van juryleden en organisatie van jurering op 
wedstrijden, opleiding van trainers, invulling van wedstrijdorganisaties. 

- Actie 3: Permanent opvolgen en evalueren van de werking van de overlegplatformen 
binnen de federatie. 

 
KPI’s: 

- Elke Gymfed-discipline heeft een overlegplatform 
OD 6: Definiëren van de samenstelling en mandaten van (ad hoc) begeleidingscommissies. 
 
Acties: 

- Actie 1: Definiëren van de vereisten voor de oprichting van een begeleidingscommissie. 
- Actie 2: Bepalen van de samenstelling van een begeleidingscommissie, afgestemd op de 

inhoud, grootte en impact van het project dat begeleid wordt. 
- Actie 3: Bepalen van de mandaten van een begeleidingscommissie, afgestemd op de 

inhoud, grootte en impact van het project dat begeleid wordt. 
 
KPI’s: 

- Vereisten begeleidingscommissie zijn geformaliseerd 
- Samenstelling en mandaten begeleidingscommissie zijn geformaliseerd bij elk project 

waarvoor een commissie wordt opgericht. 
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1.5 DEELDOMEIN MARKETING EN SPONSORING 

Gymfed wil in 2024 door een gerichte marketing haar doelgroepen maximaal bereiken. Ze wil 
waardevolle partnerships hebben die, zowel voor zichzelf als voor de partner, een meerwaarde 
betekenen.  
 
Gymfed wil tegen 2024 een marketingstrategie opzetten voor alle producten en diensten binnen 
haar werking. Ze wil ook een structurele samenwerking aangaan met verschillende grote en kleinere 
partners ter ondersteuning van haar algemene en haar topsportwerking. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een marketingstrategie voor alle producten en 
diensten binnen de volledige Gymfed-werking. 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyseren van de huidige werking 
- Actie 2: Ontwikkelen van een marketingstrategie voor alle producten en diensten die door 

de federatie gelanceerd worden. 
- Actie 3: Implementeren van het marketingplan voor elk nieuw product/dienst 
- Actie 4: Jaarlijks evalueren en bijsturen van het marketingplan voor elk nieuw 

product/dienst 
 
KPI’s: 

-  
OD 2: Structureel verhogen van de eigen inkomsten door het realiseren van nieuwe en het 
behouden van bestaande partnerships. 
 
Acties: 

- Actie 1: Identificeren van potentiële partners 
- Actie 2: Jaarlijks updaten van het Gymfed-partnershipdossier 
- Actie 3: Opzetten van nieuwe en behouden van bestaande structurele partnerships. 
- Actie 4: Evalueren en bijsturen van de lopende partnerships 

 
KPI’s: 

- Elk product/dienst wordt gelanceerd op basis van een plan. 
- Overzicht potentiële partners 
- Up-to-date partnershipdossier 
- # partners 
- # contacten met Gymfed-partners 

OD 3: Continu en gericht aanbieden van producten via de Gymfed-webshop ter ondersteuning van de 
marketingstrategie van de federatie. 
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1.1 GOED BESTUUR 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn die haar acties en werking systematisch aftoetst aan 
“transparantie, democratie, interne verantwoording en controle”. 
 
Gymfed wil tegen 2024 de belangrijkste principes van goed bestuur blijvend (formeel) verankeren 
binnen haar werking en waar nodig verfijnen. Tevens wil ze de principes van goed bestuur 
introduceren in de clubwerking. 
 
1.6.1. Transparantie 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Publicatie van de statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op de website. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijkse publicatie van de meest recente versies van deze documenten op 
www.gymfed.be 

 
KPI’s: 

- De meest recente versie van deze documenten staat online. 
OD 2: Publicatie van het beleidsplan op de website. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijkse publicatie van het geactualiseerde beleidsplan op www.gymfed.be 
 
KPI’s: 

- Beleidsplan staat op www.gymfed.be 
OD 3: Publicatie van het jaarverslag op de website. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijkse publicatie van het meest recente verslag. 
 
KPI’s: 

- Jaarverslag staat op www.gymfed.be 
OD 4: Publicatie van een publieke versie van de notulen van het bestuursorgaan op de website. 
 
Acties: 

- Actie 1: De publieke versie van de notulen van de afgelopen 12 maanden worden gepubliceerd. 
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KPI’s: 

- Publicatie op www.gymfed.be 
OD 5: Publicatie van de notulen van de Algemene Vergadering. 
 
Acties: 

- Actie 1: Publiceren van de organisatie en de resultaten van de stemmingen van de AV 
- Actie 2: De notulen geven een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de 

stemmingen weer. 
- Actie 3: Publicatie van de notulen van de afgelopen vier jaar. 

 
KPI’s: 

- Publicatie op www.gymfed.be  
OD 6: De website van Gymfed vermeldt de actuele samenstelling van het bestuursorgaan, vermeldt 
per lid de aanvang en einddatum van zijn/haar mandaat, vermeldt het aantal en de duurtijd van de 
voorgaande mandaten. 
 
KPI’s: 

- Publicatie op www.gymfed.be  
OD 7: De organisatie rapporteert in het jaarverslag op individuele wijze over de renumeratie van de 
leden van het bestuursorgaan. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijks wordt duidelijk in het verslag opgenomen dat de bestuursleden louter op 
vrijwillige basis functioneren, tenzij er in de toekomst anders wordt beslist inzake een 
mogelijke renumeratie. 

KPI’s: 
- KPI: opname in het jaarverslag 

OD 8: De organisatie neemt in het jaarverslag de mogelijke verklaringen van belangenconflicten op 
en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten. 
 
KPI’s: 

- Opname in het jaarverslag 
OD 9: De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code “Goed bestuur in 
Vlaamse sportfederaties”. 
 
Acties:  

- Actie 1: De organisatie geeft weer over hoe ze omgaat met de harde en zachte indicatoren 
van de code. 

- Actie 2: De organisatie licht toe waar ze afwijkt van de code en motiveert die afwijking. 
 
KPI’s: 
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- Opname in het jaarverslag 
OD 10: De organisatie geeft in het jaarverslag weer welke bestuurswijzigingen zijn doorgevoerd in 
de afgelopen 12 maanden en welke wijzigingen inzake bestuurssamenstelling worden gepland. 

 
 
 
 
1.6.2. Democratie 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Het bestuursorgaan legt het volgende vast:  

Een vaste procedure voor het opstellen van de agenda 
Een vaste procedure voor het verloop van de vergadering en de goedkeuring van de besluiten 
De voorzitter waakt over het volgen van de procedures. 

 
Acties: 

- Actie 1: De organisatie voorziet in een document waarin de vooropgestelde procedures zijn 
vastgelegd.  

- Actie 2: De toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures wordt in datzelfde 
document vastgelegd. 

 
KPI’s: 

- Procedures zijn geformaliseerd 
- Toezichthoudende rol voorzitter is geformaliseerd 

OD 2: Het bestuursorgaan vergadert minstens 5 keer per jaar. 
 
Acties: 

- Actie 1: De organisatie voorziet een document waarin het aantal vergaderingen van het 
bestuursorgaan per jaar wordt vastgelegd. 

 
KPI’s: 

- # vergaderingen per jaar is vastgelegd 
 
 
 
1.6.3. Interne verantwoording en controle 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN  
OD 1: Het bestuursorgaan houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directieleden. 
 
Acties: 
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- Actie 1: Er wordt een verslag van het functioneringsgesprek ter goedkeuring voorgelegd aan 
het bestuursorgaan. 

 
KPI’s: 

- Jaarlijks functioneringsgesprek 
OD 2: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door het bestuursorgaan 
voorgestelde beleidsplan (4-jaarlijks), met inbegrip van de missie en strategie en de lange termijn 
financiële planning. 
 
Acties: 

- Actie 1: Het bestuursorgaan stelt aan de algemene vergadering haar beleidsplan voor ter 
bespreking en goedkeuring. 

- Actie 2: Het bestuursorgaan stelt haar jaarplan (afgeleid van het beleidsplan) voor aan de 
algemene vergadering ter bespreking en goedkeuring. 

- Actie 3: Het bestuursorgaan stelt haar jaarbegroting (afgeleid van het beleidsplan) voor aan 
de algemene vergadering ter bespreking en goedkeuring. 

 
KPI’s: 

- Beleidsplan is goedgekeurd door de AV 
- Jaarplan is goedgekeurd door de AV 
- Jaarbegroting is goedgekeurd door de AV 

OD 3: Het bestuursorgaan voorziet in een erkende en onafhankelijke auditdeskundige die toezicht 
houdt op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie. 
 
Acties: 

- Actie 1: Het bestuursorgaan stelt een bedrijfsrevisor aan die verantwoordelijk is voor de 
financiële audit en rapportering aan de algemene vergadering. 

- Actie 2: De bedrijfsrevisor rapporteert jaarlijks aan de algemene vergadering over de 
uitgevoerde audit. 

 
KPI’s: 

- Aanstelling bedrijfsrevisor 
- Rapport bedrijfsrevisor 

OD 4: Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks haar eigen samenstelling en werking. 
 
Acties: 

- Actie 1: Het bestuursorgaan voorziet jaarlijks in een verslag van zelfevaluatie over de 
voorbije twaalf maanden. 

 
KPI’s: 

- Verslag van zelfevaluatie bestuursorgaan 
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OD 5: Het bestuursorgaan legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast. 
 
Acties: 

- Actie 1: Het bestuursorgaan voorziet in een document waarin het werkplan en bijpassend 
vergaderschema is vastgelegd voor de komende 12 maanden. 

- Actie 2: Het vergaderschema voorziet minstens in de volgende activiteiten: 
• Vastleggen van de begroting 
• Vastleggen van de jaarrekening 
• Bespreking en opvolging van het beleidsplan en het jaarverslag 
• Jaarlijkse zelfevaluatie 
• Jaarlijkse evaluatie van de directie 
• Bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie 
• Voorbereiding van de algemene vergadering 

 
KPI’s: 

- Vastgelegd werkplan en vergaderschema 
 
 
 
1.1 ETHISCH EN GEZOND SPORTEN 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn waarbij haar sporters op een medisch en ethisch 
verantwoorde en gezonde wijze hun favoriete sport levenslang kunnen beoefenen. 
  
Gymfed wil tegen 2024 systematisch alle essentiële voorwaarden implementeren en alle 
noodzakelijke stappen ondernemen om bovenstaande doelstelling te realiseren 
 
1.7.1. Ethisch sporten 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1: Organiseren en evalueren van een aanspreekpunt integriteit.  
 
Acties: 

- Actie 1 :  De RvB stelt een API aan en mandateert hem/haar 
- Actie 2 : De API schoolt zicht jaarlijks tweemaal bij via een intervisiemoment/terugkomdag 
- Actie3 : De rol en bereikbaarheid van de API wordt jaarlijks aan de clubs kenbaar gemaakt 

tijdens de jaarlijkse startvergadering 
- Actie3: Er wordt een vertrouwenspersoon aangesteld voor de topsportgymnasten 

KPI’s: 
- Communicatie op startvergadering 
- Vertrouwenspersoon topsport is aangesteld 
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OD2:   Opstellen van een plan op inzake preventie, vorming en sensibilisering 
 
Acties: 

- Actie 1 : Het Adviesorgaan heeft jaarlijks minimaal tweemaal zitting en levert op vraag van 
RvB en/of API adviezen af 

- Actie 2: Het adviesorgaan stelt een planning op voor de opleidingen van de clubbestuurders 
en club API’s in samenwerking met het team clubondersteuning 

- Actie 3 : Het Adviesorgaan evalueert jaarlijks de federatiewerking mb. ethisch sporten 
- Actie 4: Het Adviesorgaan verwerkt de bevindingen en adviezen van de 

onderzoekscommissie in een preventie-, vormings- en sensibiliseringsplan 
KPI’s: 

- # intervisiemomenten  
- Evaluatie is opgemaakt  
- Adviezen onderzoekscommissie opgenomen in plan 

OD3: Evalueren van de federatiewerking mbt ethisch sporten 
 
Acties: 

- Actie 1: het adviesorgaan evalueert jaarlijks de werking (in samenwerking met team 
clubondersteuning) 

- Actie 2: Het adviesorgaan rapporteert jaarlijks aan de RVB over de cases en de werking op 
het vlak van sensibilisering en vorming  

- Actie 3: het adviesorgaan stelt jaarlijks aanpassingen in haar actieplan voor aan de RVB 
KPI’s: 

- Rapport voorgelegd aan RVB 
- Actieplan voorgelegd aan RVB 

OD4: Stimuleren dat gedragscodes voor verschillende doelgroepen worden nageleefd.  
 
Acties: 

- Actie 1: Het Adviesorgaan evalueert en herwerkt jaarlijks de gedragscodes voor de  
verschillende doelgroepen  

- Actie 2: het bestuursorgaan bekrachtigd de gedragscode via opname in de algemene 
richtlijnen 

- Actie 3: Aanpassingen worden jaarlijks gecommuniceerd aan de verschillende doelgroepen 
KPI’s: 

- Update gedragscodes uitgevoerd 
- Communicatie via nieuwsbrief en website 

OD5: Gebruiken van een handelingsprotocol voor het ontvangen en behandelen van meldingen van 
grensoverschrijdend gedrag.  
 
Acties: 

- Actie 1: het adviesorgaan evalueert en reviseert jaarlijks het handelingsprotocol 
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- Actie 2: de procedure voor het handelingsprotocol wordt opgenomen in de algemene 
richtlijnen 

- Actie 3: het protocol wordt beschikbaar gesteld via de website 
KPI’s: 

- Update handelingsprotocol uitgevoerd 
- Gepubliceerd op website 

OD6: Toepassen van het tuchtreglement en de tuchtprocedure.  
 
Acties: 

- Actie 1: De RVB stelt een klachten afhandelaar aan mandateert hem/haar 
- Actie 2: aanpassing in de statuten waardoor aangesloten clubs onderworpen zijn aan het 

tuchtreglement en de tuchtprocedure 
- Actie 3: De procedure wordt bekend gemaakt aan de clubs 
- Actie 4: De federatie sluit zich aan bij een tuchtrechtelijk orgaan voor de sport 

KPI’s: 
- Opname tuchtprocedure in Algemene richtlijnen  
- Aansluiting bij Vlaams Sporttribunaal 

OD7: Via sportclubondersteuning een integriteitsbeleid op clubniveau voeren.  
 
Acties: 

- Actie 1: Er wordt een jaaractieplan opgemaakt samen met de medewerker  
clubondersteuning bepaald 

- Actie 2: Er wordt jaarlijks een evaluatie gemaakt samen met de medewerker  
clubondersteuning  

KPI’s: 
- Zie 3.6 clubondersteuning 

 
 
 
1.7.2. Gezond sporten 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: De medische commissie geeft vorm en implementeert het beleid rond ‘Gezond sporten’, ze 
baseert zich hiervoor onder meer op statistieken en risicoanalyse van de sport. 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijks organiseren van vier overlegmomenten 
- Actie 2: Jaarlijks in kaart brengen van de aard van de sportblessures 
- Actie 3: Bevragen van sporters rond overbelastingsletsels 

OD 2: Systematische kennisoverdracht rond preventie, specifieke blessures, gezonde levensstijl, 
dopingpreventie …  via interne & externe communicatie én opleiding. 



 

© 2021 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-03-2021 18 
 

Beleidsplan 2021-2024 
LUIK 1 - GEGEVENSANALYSE 

 

 
 
 
Acties: 

- Actie 1: Communicatie op onze website m.b.t. ‘Gezond sporten’-beleid 
- Actie 2: Integratie van sportmedische topics in communicatiemiddelen naar alle leden 
- Actie 3: Aanbieden van sportmedische en coaching sessies tijdens jaarlijks 

opleidingsweekend  
- Actie 4: Organisatie van vraag gestuurde regionale of interne clinics + clinics GetFit2Gym 
- Actie 5: Uitbouw van het luik blessurepreventie in het online platform Coach@home 
- Actie 6: Trainersopleiding via VTS-cursussen: nakijken en indien nodig bijsturen inhoud rond 

blessurepreventie 
OD 3: Aanbevolen of verplicht medisch geschiktheidsonderzoek op basis van trainingsvolume en - 
intensiteit vastgelegd in het Gymfed-sportmodel. 
 
Acties: 

- Actie 1: Opmaak nieuwe richtlijnen rond aanbevolen of verplicht medisch 
geschiktheidsonderzoek 

- Actie 2: Medisch geschiktheidsonderzoek afgestemd op de discipline die beoefend wordt en 
het niveau (incl. topsport) 

OD 4: Sportieve leerlijnen en wedstrijdprogramma’s die afgestemd zijn op de fysieke, psychische en 
sociale ontwikkeling van de sporter zoals beschreven in het Gymfed-sportmodel. 
 
Acties: 

- Actie 1: De trainingsfrequentie, het trainingsvolume alsook de moeilijkheidsgraad van 
oefenstof is per leeftijd en discipline gedefinieerd in het Gymfed-sportmodel 

- Actie 2: Duidelijk gedefinieerde startleeftijden in overeenstemming met het Gymfed-
sportmodel 

- Actie 3: Mee opvolgen van veilig en kwalitatief materiaal op alle wedstrijden. 
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2 BELEIDSDOMEIN: SPORTIEVE WERKING 

BELEIDSVISIE:  
 
Gymfed wil in 2024 haar sportieve werking afgestemd hebben op het Sportmodel en programma’s 
en opleidingen aanbieden, aangepast aan de behoeften en de ontwikkeling van de sporters en de 
clubs. 
 
Gymfed wil tegen 2024 een gymnastiekaanbod van A tot Z hebben afgestemd op de noden, 
ontwikkelingsfasen en behoeften van de sporters, dit zowel op het vlak van programma’s, opgeleide 
trainers als juryleden. 
 
1.1 DEELDOMEIN “TOPSPORT” 

Zie apart intern beleidsplan topsport (i.f.v. Topsportactieplan IV) 
 
2.1 DEELDOMEIN “SPORTERS 

Gymfed wil in 2024 een aanbod voor elke sporter afgestemd op de (persoonlijke) ontwikkeling en 
noden van zowel sporters als clubs. 
 
Gymfed wil tegen 2024 het Gymfed-sportmodel maximaal integreren in haar werking, haar 
producten en haar programma’s. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Een aantrekkelijk duidelijk gestructureerd wedstrijdaanbod afgestemd op het Gymfed-
sportmodel (ism organisaties) 
 
Acties: 

- Vaste structuur met niveaus en categorieën die op elkaar aansluiten binnen het kader van 
het Gymfed-sportmodel 

- Aantrekkelijke wedstrijdformules binnen wedstrijdsport en recreatie (groepswedstrijden) 
met als doel langer actief te blijven in de club, kwaliteitsverhoging op trainingen en grotere 
beleving voor toeschouwers. 

- Tussentijdse wijzigingen (in jaar/cyclus) tot een minimum beperken (streven naar max. één 
grote wijziging per cyclus) 

- Bij de start van het seizoen duidelijke aandachtspunten en nieuwigheden oplijsten per 
discipline 

- Eigenheid van onze Gymfed-context bewaren ongeacht internationale keuzes 
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- Bij het opmaken en bijsturen van wedstrijdprogramma's steeds rekening houden met 
mogelijke randvoorwaarden (materiaal, scoreverwerking, Administratietool,..) 

- Samenwerkingen tussen clubs mogelijk maken (vb: wedstrijddeelname,…) 
- Open en laagdrempelige werking met overlegplatformen en ad hoc werkgroepen per 

discipline 
 

KPI’s: 
- Publicatie van Technische Reglementen per seizoen (in alle disciplines) op einde van vorige 

seizoen 
- Overlegplatformen actief (min. 1 vergadering per jaar) in alle disciplines 
- Update huidige sporttechnische programma’s 
- Specifieke website met uitgewerkte sportmodel 
- Mentale leerlijn uitgewerkt per fase 
- Gebruik sportmodel in de clubs opgenomen in Q4Gym 
- Realisatie sportconcept op maat van adolescenten (12-18 jaar) 
- Verhoging van aantal sportende adolescenten in de clubs (zichtbaar in volgende 

beleidsperiode) 
- Realisatie aanbod en concept voor jongvolwassenen in de club 
- Verhoging van aantal sportende jonge volwassenen in de clubs (zichtbaar in volgende 

beleidsperiode) 
- Analyse van bestaande (internationale) concepten 
- Groei van het aantal skippers in de clubs met 20% (tov december 2020) 

OD7: Verhogen van het aantal skippers binnen de federatie met 20% 
 
Acties: 

- Uitbreiden van het aantal skippers binnen de bestaande clubs 
- Opstarten van afdeling rope skipping in andere (gym)clubs 

 
KPI’s: 

-  
 
 
2.2 DEELDOMEIN “TRAINERS” 

Gymfed wil in 2024 een groter en beter opgeleid en bijgeschoold lesgevers- en trainerskorps dat een 
kwalitatieve sportbegeleiding in de club kan garanderen. 
 
Gymfed wil tegen 2024 dat haar clubs, trainers en leden het als een basisvereiste beschouwen dat 
lessen en trainingen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers en trainers. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Een voldoende ruim en maximaal toegankelijk opleidingsaanbod organiseren, zodat alle 
kandidaten een trainerscursus kunnen volgen 
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Acties: 

- Regionaal gespreide opleiding van 1ste niveau (Initiator) 
- Periodieke organisatie opleidingen hogere niveaus (Instructeur B, Trainer B, Trainer A) 
- Voldoende groot docentenkorps, met de nodige expertise binnen hun domein 
- Docentenkorps goed ondersteunen en begeleiden binnen onze visie 
- Alternatieve diploma-trajecten uitwerken ism VTS voor specifieke groepen 
- Implementeren van alternatieve/digitale leervormen binnen de verschillende opleidingen, 

waar die een kwalitatieve meerwaarde zijn of drempelverlagend werken 
- Integratie van Intrapersoonlijke Competenties (IPC) binnen de opleidingsstructuur 
- Inhoud van alle opleidingen toetsen aan Gymfed-sportmodel en waar nodig aanpassingen 

doen 
 
KPI’s: 

- Jaarlijks minimum 1 initiatorcursus in elke regio 
- Vierjaarlijks minimum 1 organisatie van elk opleidingsstramien 
- 0% afgelaste cursussen door gebrek aan docenten 
- Jaarlijkse overlegmomenten met docenten 
- Herwerkte cursusteksten 
- Jaarlijkse organisatie Kaderweekend en Kaderdag Dans 
- Jaarlijkse opleidingsmogelijkheden in elke regio 
- Maandelijkse update van Coach@Home met nieuwe oefenstof 
- Realisatie van Coach@Home-community 
- Publicatie opleidingskalender voor aanvang van elk seizoen 
- Realisatie ondersteuningstool ‘opmaak trainersbeleid’ 
- Update laagdrempelige opleidingsinitiatieven 
- %-groei van trainersaantal > %-groei ledenaantal 
- Lancering bewustmakingscampagne met positieve image van trainersopleidingen en -

diploma's 
- Meer gediplomeerde trainers (zichtbaar in volgende beleidsperiode) 

OD 4: Maximaal promoten van sporttechnisch diploma als basisvoorwaarde voor kwalitatieve 
trainingen (ism communicatie en promotie) 
 
Acties: 

- Bewustmakingscampagne met positieve image van trainersopleidingen en -diploma's, 
gericht naar clubs, trainers en leden 
 

KPI’s: 
-  

 
 
2.3 DEELDOMEIN “JURY” 
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Gymfed wil in 2024 een kwalitatief jurykorps dat voldoet aan de noden om alle wedstrijden en 
toernooien vlot te laten verlopen volgens de geldende reglementen en programma’s. 
 
Gymfed wil tegen 2024 de jurywerking verder optimaliseren om tegemoet te komen aan de wensen 
van de sporters en trainers enerzijds en de mogelijkheden van de clubs anderzijds. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Jaarlijkse organisatie van kwalitatieve jurycursussen op alle niveaus en voor alle disciplines 
 
Acties: 

- Planning opmaken en communiceren bij einde vorig seizoen 
- Organiseren van kwalitatieve jurycursussen 
- Inzetten op stimulerende leeromgeving 
- Regionale spreiding van grote opleidingen 
- Voldoende groot docentenkorps, met de nodige expertise binnen hun domein 
- Docentenkorps goed ondersteunen en begeleiden binnen onze visie 

 
KPI’s: 

- Juryfolders online op einde van voorgaande seizoen 
- Jaarlijkse organisatie van juryopleidingen in alle disciplines 
- 0% afgelaste cursussen door gebrek aan docenten 
- Jaarlijkse overlegmomenten met docenten 
- Alle clubs hebben minimum 1 jurylid in de discipline(s) waar ze in wedstrijd komen. 
- Voldoende juryleden om jurypanels altijd te kunnen invullen 
- Oefenmomenten en schaduwjurering organiseren 
- Automatisatie van administratie rond jurering 
- Integratie gebruik scoresysteem in juryopleiding 
- Jaarlijkse publicatie Technische Reglementen, aandachtspunten en nieuwigheden 
- Analyse mogelijkheden evaluatiesystemen 
- Update programma’s in kader van Gymtastisch sporten 
- Ethische code jury opnemen in algemene ethische code en in juryreglement 

 
OD 4: Ethische waarden integreren in het volledige jurygebeuren 
 

 
KPI’s: 

-  
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3 BELEIDSDOMEIN CLUBONDERSTEUNING 

BELEIDSVISIE:  
 
Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn die haar dienstverlening op vlak van clubwerking verder 
heeft uitgebouwd door haar ondersteunende en stimulerende rol verder te optimaliseren en uit te 
diepen. 
 
Gymfed wil tegen 2024 vraag gestuurd een aantal tools, programma’s en modellen introduceren en 
waar mogelijk vraag gestuurd integreren in de dagelijkse werking van haar clubs. 
 
 
3.1 DEELDOMEIN “PERFORMANTE CLUBWERKING – STIMULEREN KWALITEIT” FOCUS 

JEUGDSPORT 

Gymfed wil in 2024 een stimulerende factor zijn voor de kwaliteitsverhoging van de clubwerking.  
 
Gymfed wil tegen 2024 haar clubs intensiever ondersteunen, onder meer door Q4Gym, om hun 
sportief beleid en interne werking te verbeteren of te optimaliseren. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1:  Q4Gym: kwaliteitsverhoging in de clubs op gebied van clubmanagement, sportieve    
            basiswerking en competitie 
 
Acties:  

- Optimalisatie gebruiksvriendelijk en laagdrempelig instrument 
- Monitoringtool opzetten waarbij clubs in staat zijn zich te monitoren t.o.v. andere clubs. 
- Jaarlijkse aanpassing reglement Jeugdsportfonds met actie i.k.v. kwaliteitsverbetering. 

 
KPI’s: 

- 70% van de jeugdclubs maakt gebruik van het Jeugdsportfonds. 
- 90% van de clubs (uitgezonderd Freerunning-dans) heeft het Q4Gym-label. 
- Monitoring: Evaluatie tevredenheid (enquêtes) 
- #clubs jeugdsportproject 
- Bepalen jaarlijkse actie Jeugdsportfonds 

OD 2: Gebruik en implementatie programma's in de club 
 
Acties:  

- Opmaken 0-meting 
- Ontwikkelen promotiestrategie 
- Implementatie Gymfed-aanbod: Evaluatie en bijsturing 
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KPI’s: 

- Jaarlijkse stijging van 10% van het gebruik van de (sporttechnische) programma’s door de 
clubs die een kwaliteitsverbetering beogen en de drop-out verminderen. 

OD 3: Ontwikkeling tools/campagnes 
 
Acties:  

- Optimaliseren van de Trainers App en uitbreiding rapportage 
- Uitwerken clubmodellen i.f.v. ‘Sportmodel Gymfed’ 
- Begeleiding en ondersteuning (regio)clubs i.f.v. Gymfed Sportmodel (LTGD) 

 
KPI’s: 

- Jaarlijkse stijging van 10% van de gebruikers van de Trainers App 
- Begeleidingstraject clubs beschikbaar (-150 leden) 
- Jaarlijkse stijging van 10% van de clubs die de modellen implementeren. 

OD 4: ’Good governance' in de club. 
 
Acties: 

- Uitwerken promotie en communicatie-campagne ‘Good governance’. 
- Ontwikkeling handleiding/tool 'Good governance' in de club 
- Clubs sensibiliseren richting nieuwe verenigingswet (2024) 

 
KPI’s: 

- Stijging van 10-20% van de clubs/jaar die in orde zijn met bepalingen rond 'Good 
governance’ 

- Clubs met vzw-structuur zijn aangepast aan de nieuwe verenigingswet. 
 
 
3.2 DEELDOMEIN “REGIOWERKING” 

Gymfed wil in 2024 d.m.v. haar regiowerking een eerstelijnsservice bieden, een goed individueel 
contact met haar clubs onderhouden en de kennisuitwisseling tussen clubs faciliteren. 
 
Gymfed wil tegen 2024 initiatieven en acties op regionaal niveau opzetten om enerzijds de 
samenwerking met de clubs en anderzijds de samenwerking tussen de clubs te intensifiëren.  
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Verder uitbouwen regio met regiocoördinator 
 
Acties: 

- Aanpassen taakomschrijving en uitwerken transparant evaluatietool voor prestaties 
regiocoördinatoren 

- Jaarlijks 2 bijeenkomsten per regio (Startvergadering + Praatcafés) i.f.v. planlast en 
kennisuitwisseling 

- Activeren regiocommissies 
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- Organisatie regionale opleidingen/trainingen: onderzoek noden per regio 
- Organisatie regionale opleidingen/trainingen (i.s.m. regiocoördinatoren-sporttechnisch 

team) 
- Sensibiliseren potentiële clubs 

 
KPI’s: 

- 75% vd clubbezoeken (potentieel 50 clubbezoeken) 
- Realisatie tool 
- Evaluatie #clubs Startvergaderingen/Praatcafés 
- 60% van de regio's beschikken over een regiocommissie 
- #deelnemende regio's 
- Organisatie van min. 3 regionale opleidingen en min. 1 regionaal trainingstraject 

(+/-3-5 contactmomenten) per jaar per regio. 
OD 2: Aantrekken/promoten van nieuwe clubs/communities/trends 
 
Acties: 

- Onderzoek gymclubs in Vlaanderen (niet aangesloten bij Gymfed) 
- Promoten bij clubs van nieuwe trends volgens doelstellingen algemeen beleid 

(chearleading) 
 

KPI’s: 
- #clubs die op aanbod ingaan 

OD 3: Vraag gestuurd clubs begeleiden bij opzetten samenwerkingsverbanden en fusies. 
 
Acties: 

- Planlast/kennisuitwisseling: Promoten en faciliteren van samenwerkingsverbanden/fusies 
- Stimuleren samenwerking Dynamo/Sport Werk,… 

 
KPI’s: 

- #deelnemende clubs 
- 85% van de clubs kent het aanbod van Dynamo en Sport Werk, 25% doet er een beroep op 

 
 
 
3.3 DEELDOMEIN “G-GYM” 

Gymfed wil in 2024 de clubs met een G-Gym-werking kwaliteitsvol ondersteunen. 
 
Gymfed wil tegen 2024 haar kennis en expertise van G-Gym verder ontwikkelen en zo haar G-Gym-
clubs ondersteunen op sporttechnisch en organisatorisch vlak. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Ontwikkeling van het G-Gym-aanbod. 
 
Acties: 
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- Promotie en ondersteuning bij oprichten G-Gymafdeling in de club. 
- Ontwikkeling kijkwijzers, sporttechnische tool,… verkoop op gymshop 
- Oprichten van een G-Gymwerkgroep 
- Organisatie opleidingsmomenten voor lesgevers buiten Kaderweekend 
- Installatie van platform om ideeën uit te wisselen, in overleg te gaan, elkaar te inspireren. 
- Oprichten en onderhouden van een online denktank/community voor G-Gymtrainers 
- Onderzoek nood een apart (mini)event voor G-Gymmers 
- Organisatie jaarlijks kleinschalig event. vb. in specifieke gymhal of Recreatoernooi 

 
KPI’s: 

- Stijging van 10% per jaar van clubs met G-Gym-aanbod 
- Sporttechnische tool gerealiseerd (kijkwijzers) 
- Werkgroep geïnstalleerd 
- Deelname van minimum 30% van de G-Gymclubs aan de opleidingsmomenten 
- #ingeschreven clubs platform 
- Evaluatie #deelnemers/items online denktank 
- Deelname van minimum 20% van de G-Gymclubs aan (mini)event 
- Aanbod in coach@home met 50% afname G-Gym-clubs 

 
 
3.4 DEELDOMEIN “INFRASTRUCTUUR” 

Gymfed wil in 2024 (vraag gestuurd) haar diensten verleend hebben om meer specifieke 
sportinfrastructuur in Vlaanderen te bekomen. 
 
Gymfed wil tegen 2024 financieringsmodellen uitwerken voor het realiseren van specifieke 
sportinfrastructuur. Daarnaast wil ze, op vraag van clubs, mee onderhandelen bij lokale besturen. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Begeleiding infrastructuurdossiers (#afhankelijk van vraag) 
 
Acties: 

- Advies en ondersteuning bij infrastructuurplannen (gymhallen en freerunningparken) 
- Uitwerking van een aantal functionele types (gym)hallen 

 
KPI’s: 

- #gerealiseerde gymhallen in Vlaanderen 
- 70% van de clubs met gymnasten op A-niveau turnen in een voor hen specifieke situatie 
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3.5 DEELDOMEIN “PARKOUR/FREERUNNING”  

Gymfed wil in 2024 de Parkour/Freerunning-discipline verder ontwikkeld en gepromoot hebben 
zodat deze verankerd blijft in onze werking en zodat Gymfed verder beschouwd wordt als de 
organisatie die in ook in de toekomst deze sport verder zal ontwikkelen in Vlaanderen. 
 
Gymfed wil tegen 2024 het volgende realiseren:  

• Uitbreiden communities en Freerunning-groepen in de clubs. 
• Verder ondersteuning sociale projecten. 
• Ontwikkelen van een volwaardig sporttechnisch programma voor onze leden. 

 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Verdere groei Freerunning/parkour-clubs/communities 
 
Acties: 

- Rebranding van de discipline (ook: promotievideo en 1 platform voor FR) 
- Uitbreiden communities en kansengroepen in urban sports  
- Begeleiding en ondersteuning sociale projecten 

 
KPI’s: 

- Groei van de Freerunning-leden met 20% tegen 2014. 
- Realisatie en implementatie nieuwe huisstijl en promotiekanalen 

OD 2: Uitbreiding aanbod activiteiten leden 
 
Acties: 

- Groeien naar een volwaardig sporttechnisch programma (opleiding, activiteiten)  
- Organisatie van een jaarlijks (tweedaags) event 'MOVE!' met 'festivalkarakter' 

 
KPI’s: 

- Percentage tevredenheid deelnemers 
- Succesvolle realisatie MOVE! 
- Lokale grassroots events (2-3 per jaar) 

OD 3: Uitbreiding opleidingsaanbod/tools voor trainers 
 
Acties: 

- Uitgave 10-lessenreeks (publicatie en verkoop via de Gymshop) 
- Organisatie van instructor cursussen (16 uur) 

o 2-daagse cursus voor jonge niet opgeleide lesgevers vanaf 15 jaar 
o 1-dag cursus voor lesgevers met min. initiatordiploma in andere discipline 

- Uitwerking/voorbereiding van de Instructeur B-cursus (VTS) 
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KPI’s: 

- Succesvolle realisatie en aanbod op Gymshop 
- 2 instructorcursussen – min. 30 opgeleide instructors/jaar 
- Uitrollen van de Instructeur B-cursus in het seizoen 2024-2025 

 
3.6 DEELDOMEIN “ETHISCH” 

Gymfed wil in 2024 een uitgewerkt ethisch beleid voor de clubs hebben met als doel het 
beschermen van sporters tegen alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 
 
Gymfed wil tegen 2024 dat haar clubs alle onderdelen van het ethisch beleid onderschrijven en 
toepassen.  
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Implementatie en integratie ethiek in de clubs 
 
Acties: 

- API in elke club 
- API heeft opleiding (intervisiemoment 1) gevolgd 
- Integratie gedrags- en ethische code ‘Gymtastisch Sporten’ in de clubwerking 
- Opstellen stappenplan/protocol procedure klachten voor clubs 
- Sensibiliseringscampagne 
- Actieplan voor clubs inzake (S)GG (cfr. ICES) 
- Organisatie bijscholingen grensoverschrijdend gedrag 

 
KPI’s: 

- 85% van de clubs heeft een API 
- 75% van de API's heeft een opleiding gevolgd 
- 85% clubs hebben de Ethische code 'Gymtastisch sporten' geïntegreerd 
- Stappenplan en protocol bekend bij alle clubs 
- 2x per jaar worden de clubs gesensibiliseerd (vb. verspreiding filmpje 'Senoa Ist-oké’). 
- 1x per jaar wordt het actieplan aan de clubs bezorgd. 
- Jaarlijkse bijscholing per provincie 
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4 BELEIDSDOMEIN: ORGANISATIES EN EVENTS 

BELEIDSVISIE:  
 
Gymfed wil in 2024 een aanbod aan organisaties en events dat afgestemd is op de noden en 
verwachtingen van de federatie, haar clubs en leden én dat de sport maximaal promoot. 
 
Gymfed wil tegen 2024 haar bestaande organisaties en events optimaliseren waarbij maximaal 
ingezet wordt op de kwaliteit voor elke betrokkene.   
 
 
4.1 DEELDOMEIN “WEDSTRIJDORGANISATIES” 

Gymfed wil in 2024 … 
- een aantrekkelijk en motiverend aanbod van organisaties waarbij de sporter centraal staat.  
- de voorbereiding, opvolging en afhandeling van haar organisaties vereenvoudigen, tot een 

minimum beperken en maximaal afstemmen op de noden van de federatie en clubs. 
 
Gymfed wil tegen 2024 … 

- het huidige aanbod van haar wedstrijden en toernooien afgestemd hebben op het Gymfed-
sportmodel en zo de kwaliteit, aantrekkelijkheid en beleving van elke organisatie voor elke 
betrokkene verhoogd hebben.  

- een maximaal tijdbesparende verwerking van de wedstrijdadministratie, een klantvriendelijk 
ledenbeheer en een optimaal ondersteuningspakket voor haar organiserende clubs. 

 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Jaarlijks organiseren van wedstrijden binnen elke wedstrijddiscipline, voor alle niveaus en alle 
leeftijdscategorieën en dit gebaseerd op het Gymfed-sportmodel.   
 
Acties: 

- Jaarlijks aanbieden van wedstrijdlicenties voor deelname aan alle provinciale voorrondes, 
Vlaamse en Belgische Kampioenschappen binnen elke wedstrijddiscipline met als doel een 
stijging van 6% vanaf seizoen 2022-2023 (na de invoering van Gymtopia). 

- Jaarlijks organiseren van provinciale voorrondes, Vlaamse en Belgische Kampioenschappen 
binnen elke wedstrijddiscipline en hierbij rekening houden met een Provinciale spreiding. 

 
KPIs: 

- Vanaf seizoen 2022-2023 jaarlijkse verhoging van het aantal licenties met 3%. 
- Jaarlijkse organisatie van provinciale voorrondes, Vlaamse en Belgische Kampioenschappen 

binnen elke wedstrijddiscipline. 
OD 2: Jaarlijks organiseren van recreatieve toernooien, voor alle niveaus en leeftijdscategorieën, en 
dit gebaseerd op het Gymfed-sportmodel.  
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Acties: 

- Jaarlijks regionaal organiseren van recreatoernooien voor elke discipline en voor alle 
leeftijdscategorieën.  

- Jaarlijks streven naar een optimale verhouding tussen het aantal recreatoernooien en de 
maximale bezetting ervan, met als doel een deelnamestijging te hebben van 10% vanaf 
seizoen 2022-2023 (na de invoering van Gymtopia). En dit over een 22-tal 
recreatoernooien. 

- Jaarlijks organiseren van minstens 8 wedstrijdorganisaties voor de disciplines Dans en 
Demo. 

- Jaarlijks organiseren van één grote en gezamenlijke finalewedstrijd voor de disciplines Dans 
en Demo. 
 

KPIs: 
- Jaarlijkse organisatie van recreatoernooien voor elke discipline. 
- Vanaf seizoen 2022-2023 jaarlijkse verhoging van het aantal deelnames met 5 %. 
- Jaarlijkse organisatie van 4 dans- en 4 demowedstrijden. 
- Jaarlijkse organisatie van de Best Show Teams Finale. 

OD 3: Jaarlijks organiseren van discipline overschrijdende activiteiten voor de doelgroep 7-8 jarigen. 
 
Acties: 

- In 2021 organiseren van 3 try-outs ‘Gymtopia’, dit naast de bestaande wedstrijden en 
toernooien voor deze leeftijdsgroep. 

- Vanaf 2021-2022 jaarlijks organiseren van 8 ‘Gymtopia’-organisaties, regionaal verspreid. 
- Vanaf 2021-2022 het wedstrijdaanbod afstemmen op de ‘Gymtopia’-organisaties 

 
KPIs: 

- Organisatie van 3 Gymtopia try-outs in 2021. 
- Jaarlijkse organisatie van 8 Gymtopia-organisaties vanaf 2021-2022. 
- Vanaf 2021-2022 geen deelname meer van 7-8 jarigen aan de wedstrijden of toernooien, 

enkel aan Gymtopia-organisaties. 
OD 4: Jaarlijks organiseren van kwalitatieve en aantrekkelijke organisaties, en dit gebaseerd op het 
Gymfed-sportmodel, waar elke activiteit een unieke belevenis is voor alle betrokkenen. 
 
Acties: 
 

- Verhogen van de beleving door het uitwerken/implementeren van aantrekkelijke 
wedstrijdformules ontwikkeld door het sporttechnische team. 

- Kwalitatieve scoreberekening en -weergave door het blijvend evalueren en optimaliseren 
van het draadloos scoresysteem en de ‘Live Score’ (zie verder SD 6) 

- Voorziening van veilig en up-to-date gymnastiekmateriaal voor alle wedstrijdorganisaties en 
voor de reacreatoernooien TT. 
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- Ondersteunen van de organiserende clubs bij de materiaalvoorziening voor de 
recreatoernooien. 

- Voorziening van een goede logistieke ondersteuning bij alle organisaties. 
- Jaarlijks aankopen van klein logistiek materiaal om kwalitatieve organisaties te kunnen 

garanderen. 
- Persoonlijke begeleiding van elke organisator bij de voorbereiding en organisatie van z’n 

organisatie. 
- Het tijdig ter beschikking stellen van alle informatie voor de organiserende en deelnemende 

clubs zowel voor, tijdens als na elke organisatie.   
- Blijvend optimaliseren en jaarlijks stimuleren van het “Project Wedstrijdleiding” zodat we 

voor elke organisatie een Gymfed-wedstrijdleiding kunnen afvaardigen. 
- Jaarlijkse evaluatie van elke organisatie door alle betrokken partijen aan de hand van een 

online evaluatiesysteem. 
 

KPIs: 
- Jaarlijks in overleg de sporttechnische aanpassingen vertalen binnen de organisaties. 
- (Live) resultaten beschikbaar tijdens elke wedstrijd. 
- Jaarlijkse controle van de status van het materiaal in elke container. 
- Up to date draaiboek voor het in- en uitladen van de containers en het opstellen van het 

materiaal uit de containers. 
- Fysieke ondersteuning bij Toestelturnen Jongens en Meisjes. 
- Up to date draaiboek voor alle organisaties.  
- Jaarlijkse 1 infovergadering per discipline voor alle organiserende clubs. 
- De dagindelingen, jurypanels en wedstrijdvolgordes zijn ten laatste 2 weken voor de 

betreffende organisatie beschikbaar. 
- Voor elke organisatie een wedstrijdleider afvaardigen. 
- Wekelijks teamoverleg waar de organisaties besproken en geëvalueerd worden. 

OD 5: Jaarlijks inzetten op een vereenvoudigde werking voor de organisatie van wedstrijden en 
recreatoernooien, en dit zowel voor Gymfed als voor de organiserende clubs. 
 
Acties: 

- 2021: Ontwikkelen en implementeren van een applicatie voor het automatisch genereren 
van dagindelingen en wedstrijdvolgordes. 

- 2022: Ontwikkelen en implementeren van een gebruiksvriendelijk ledenbeheer voor 
wedstrijden en toernooien, dit zowel voor Gymfed als haar clubs, waar manuele opvolging 
van inschrijvingen en facturatie tot een minimum wordt beperkt. 

- 2023: Herwerken, optimaliseren, aantrekkelijker maken van de ondersteuning voor de 
organiserende clubs. Zo wensen we de administratieve opvolging van Gymfed te 
vereenvoudigen en voor iedere geplande organisatie een geschikte organisator te vinden.  

- Bewaken dat sporttechnische aanpassingen organisatorisch haalbaar zijn. 
 

KPIs: 
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- Vanaf 2021 een tijdwinst van 137 dagen/wedstrijdseizoen 
- Vanaf 2022 wordt de manuele opvolging van facturatie tot een minimum herleid. 
- Een geschikte organisator vinden voor iedere organisatie. 
- Jaarlijks een aantal overlegmomenten inplannen met het ST team. 

OD 6: Jaarlijks de score- en resultaatverwerking optimaliseren zodat de verwerking en opvolging 
vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker wordt. 
 
Acties: 

- Continue evaluatie en optimalisatie van het draadloos scoresysteem. 
- Bewaken dat sporttechnische aanpassingen binnen de mogelijkheden liggen van het 

draadloos scoresysteem. 
- Herwerken van de ‘Live Score’ en ‘Live Score App’ ifv gebruiksvriendelijkheid en 

interactiviteit. 
- Bewaken dat er zoveel mogelijk uniformiteit is qua score- en resultaatverwerking over de 

verschillende disciplines heen, met aandacht voor de eigenheid van de discipline. 
 

KPIs: 
- Live score werkt voor iedere wedstrijd. 
- Live score app wordt herwerkt. 
- Tijdens het wedstrijdseizoen om de 2 weken overleg met Axel. 
- Jaarlijks overleg met ST team ifv nodige wijzigingen binnen het scoresysteem 

 
 
4.2 DEELDOMEIN “EVENTS” 

Gymfed wil in 2024 een eventaanbod afgestemd op de noden en verwachtingen van de federatie, 
haar clubs en leden en met als doel: 

- het promoten van onze sport (o.m. via media-aandacht) 
- het bieden van kansen aan onze topsporters en leden 
- het opleiden van onze clubs en leden 

 
Gymfed wil tegen 2024 haar bestaande events optimaliseren op zowel administratief, 
organisatorisch, financieel als promotioneel vlak en brengt hierbij minimaal 2 keer per jaar de 
gymsport op TV. Zij heeft tijdens deze beleidsperiode ook 1 internationaal topevent succesvol 
georganiseerd en zich kandidaat gesteld voor 1 nieuw internationaal topevent voor de volgende 
beleidsperiode. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: De administratieve en organisatorische voorbereiding van de events optimaliseren. 
 
Acties: 
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- Uitwerken van een duidelijke meerjarenplanning afgestemd op zowel topsport als 
wedstrijdsport. En waarbij we ook rekening houden met nieuwe trends of opportuniteiten 
op het vlak van events. 

- Gebruik maken van tools die de administratieve voorbereiding van grotere events 
vereenvoudigen. 
 

KPIs: 
- Meerjarenplanning opstellen ism topsport. 
- Administratieve tool gebruiken tijdens grotere events. 

OD 2: Jaarlijks organisatie van minstens 1 GIGA-opleidingsevent, afgestemd op de noden van het 
doelpubliek. 
 
Acties: 

- Jaarlijkse organisatie van min. 1 groot en centraal opleidingsevent voor gymnastiek. 
- Jaarlijkse organisatie van min. 1 groot en centraal opleidingsevent voor dans. 

 
KPIs: 

- Jaarlijkse organisatie van het Kaderweekend 
- Jaarlijkse organisatie van de Kaderdag dans 

OD 3: Jaarlijks organisatie van minstens 1 promotioneel event. 
 
Acties: 

- Jaarlijks organisatie van een Free Running event. 
 

KPIs: 
- Jaarlijkse organisatie van Move 

OD 4: Jaarlijkse organisatie van minimaal 2 grote evenementen met nationale TV-coverage  
 
Acties: 

- Jaarlijkse organisatie van het Gymgala, behalve in 2023 (WK Gymnastiek) 
- Tweejaarlijkse organisatie van een internationale competitie toestelturnen ifv onze 

topsporters. 
- Vierjaarlijkse organisatie van 1 groot Belgisch Kampioenschap voor alle wedstrijddisciplines. 

 
KPIs: 

- Organisatie Gymgala in 2021, 2022 en 2024. 
- Organisatie van de FIT-challenge in 2021 en 2024. 
- Organisatie van het Groot BK in 2022. 

OD 5: Organisatie van 1 internationaal TOP-event per beleidsperiode 
 
Acties: 

- Organiseren van 1 internationaal TOP-event. 
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- Kandidatuur stellen voor een nieuw internationaal TOP-event mits haalbaar financieel 
plaatje. 
 

KPIs: 
- Organisatie van het WK Gymnastiek in 2023 
- Kandidatuur ingediend voor een topevent. 

OD 6: Ondersteuning van Gymfed-clubs bij de organisatie van internationale competities, conform 
het Gymfed-reglement voor internationale wedstrijden. 
 
Acties: 

- Herbekijken van het huidige ondersteuningsbeleid. 
- Organisatorische en promotionele ondersteuning van FIG-organisaties (met 

kandidatuurstelling door Gymfed) of organisaties i. f. v. onze topsportwerking. 
 

KPIs: 
- Het ondersteuningsbeleid is aangepast aan de noden van de federatie. 
- Ondersteuning WC Acro 

 
 
4.3 DEELDOMEIN “DEELNAME AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES” 

Gymfed wil in 2024 met een maximale delegatie van clubs en leden aan de officiële internationale 
organisaties wedstrijdsport en recreatiesport (met UEG en FIG-label) deelgenomen hebben.  
 
Gymfed wil tegen 2024 haar deelname aan deze organisaties gemaximaliseerd hebben, enerzijds 
door haar clubs en leden actief te informeren, te motiveren en te ondersteunen en anderzijds door 
een goede coördinatie en organisatie van de eigenlijke deelname.   
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Promoten en ondersteunen van de deelname van onze clubs en leden aan grote 
internationale recreatieve UEG- of FIG-organisaties (vb. EUROGYM, World Gymnaestrada, Golden 
Age Gym Festival …). 
 
Acties: 

- Jaarlijks continu en actief promoten van grote internationale recreatieve organisaties bij 
onze clubs en hun leden.   

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan het 
EUROGYM-festival. 

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan het 
Golden Age Gym-festival. 

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan de 
World Gymnaestrada. 
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- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan de 
World Gym for Life Challenge. 
 

KPIs: 
- Aantal deelnemers voor de verschillende festivals 

OD 2: Maximaliseren van de deelname van onze clubs en leden aan grote internationale organisaties 
wedstrijdsport (vb. EAGC, WAGC), rekening houdende met de vooropgestelde selectienormen. 
 
Acties: 

- Jaarlijks actief promoten van grote internationale organisaties wedstrijdsport bij onze clubs 
en hun leden.   

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan de EAGC 
ACRO. 

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan de 
WAGC ACRO. 

- Coördinatie, organisatie en ondersteuning van de deelname van Gymfed-clubs aan de 
WAGC TRA-TU. 

 
KPIs: 

- Aantal deelnemers 
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5 BELEIDSDOMEIN COMMUNICATIE 

Gymfed wil in 2024 een voorbeeldfederatie zijn op vlak van interne en externe communicatie die 
een positief imago ontwikkeld heeft bij haar doelgroepen en een binding heeft opgebouwd met haar 
clubs en leden.  
 
Gymfed wil tegen 2024 
 

• Een intern communicatiebeleid ontwikkelen waarbij de klemtoon ligt op de communicatie 
binnen en tussen de teams en haar medewerkers fungeren als Gymfed-ambassadors  

• Haar externe communicatie verder professionaliseren met als doel haar federatie te 
profileren op basis van haar brede aanbod voor de verschillende doelgroepen 

• Maximaal inzetten op promotionele- acties en campagnes ter ondersteuning en promotie 
van haar clubs en eigen werking 

• Haar persrelaties verder uitbouwen en pers & media maximaal inzetten als onderteuning van 
haar eigen communicatie 

 
5.1 DEELDOMEIN “INTERNE COMMUNICATIE” 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn met een open communicatiecultuur waarbij alle 
medewerkers belang hechten aan een interactieve en doeltreffende communicatie binnen en tussen 
de teams. 

 

Gymfed wil tegen 2024 haar intern communicatiebeleid verder ontwikkelen waardoor alle 
medewerkers zich betrokken voelen bij de federatie. Samenwerking en interactie tussen 
medewerkers en teams staat centraal en is een must voor het welslagen van de werking. We willen 
van onze medewerkers Gymfed-ambassadors maken door hen de nodige info te geven en te 
betrekken bij de verschillende projecten. 

 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1: Verder ontwikkelen van een intern communicatiebeleid met als doel de 
informatiedoorstroom binnen & tussen de teams te bevorderen 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyseren noden 
- Actie 2: Uitschrijven plan 
- Actie 3: Implementeren plan 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie intern communicatie plan 
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OD2: Continu inzetten op mondelinge communicatie om de informatiedoorstroom en 
betrokkenheid van de werknemers te bevorderen 
 
Acties: 

- Actie 1: Plannen van meetings tussen verschillende teams 
- Actie 2: Maandelijks organiseren van minimum één informeel contactmoment voor alle 

medewerkers. 
 

KPIs: 
- Meetings tussen verschillende teams 
- Informele overlegmomenten 

OD 3: Verder uitwerken van het intern communicatieplatform Microsoft Teams om efficiënter te  
communiceren en medewerkers & teams beter te laten samenwerken 
 
Acties: 

- Actie 1: Inwerken in Microstoft Teams door team communicatie 
- Actie 2: Uitwerken handleiding voor intern gebruik 
- Actie 3: Interne opleiding  
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie Microsoft Teams in Gymfed-werking 

OD 4: Optimaliseren en maximale integratie van de Gymfed-huisstijl binnen alle domeinen & teams 
op elk moment 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse huidige templates (Excel en PPT) 
- Actie 2: Herwerken en optimaliseren nodige sjablonen 
- Actie 3: Bewaken van coherent gebruik door alle medewerkers 

 
KPIs: 

- Integratie Gymfed-huisstijl 
OD 5: Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke serverstructuur om het team-overschrijdend  
werken te bevorderen 
 
Acties: 

- Actie 1: Overleg communicatie – IT 
- Actie 2: Uitwerken serverstructuur 
- Actie 3: Implementeren serverstructuur 
- Actie 4: Opvolging correct gebruik door alle medewerkers 

 
KPIs: 
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- Integratie serverstructuur 

OD 6: Ontwikkelen van een communicatie handboek voor Gymfed-medewerkers 
 
Acties: 

- Actie 1: Research  
- Actie 2: Uitschrijven handboek 
- Actie 3: Implementatie handboek  
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs 

- Integratie handboek in Gymfed-werking 
 
 
5.2 DEELDOMEIN “EXTERNE COMMUNICATIE” 

Gymfed wil in 2024 een organisatie zijn die kwaliteitsvolle informatie, afgestemd op de prioriteiten 
van de federatie, omtrent haar beleid, organisaties en projecten op het juiste moment, aan de juiste 
persoon via het juiste communicatiekanaal brengt.  
 
Gymfed wil tegen 2024 haar externe communicatie verder professionaliseren door haar content 
marketing strategie maximaal te integreren in haar werking. Via haar externe communicatie wil 
Gymfed haar federatie profileren op basis van haar brede aanbod voor de verschillende doelgroepen. 
Gymfed wil daarnaast een gerichte CRM-strategie uitgewerkt hebben met als doel een nauwere 
relatie met haar leden te realiseren en zo de ad hoc ondersteuning te overstijgen. 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD1: Jaarlijks optimaliseren en integreren van een content marketing strategie in functie van story 
telling met focus op brede doelgroep en breedtesport 
 
Acties: 

- Actie 1: Optimaliseren strategie afgestemd op de prioriteiten van de federatie 
- Actie 2: Opmaken planning 
- Actie 3: Implementeren planning 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs 

- Integratie CMKT strategie 
OD2: Optimaliseren van een CRM-strategie naar onze leden met focus op one-to-one-
communicatie 
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Acties: 

- Actie 1: Data verzamelen, verrijken en beheren 
- Actie 2: Optimaliseren strategie 
- Actie 3: Implementeren stategie 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie CRM-strategie 
OD3: Maximaal integreren van alle online kanalen bij het bieden van kwaliteitsvolle content aan  
onze clubs, leden en niet-leden 
 
Acties: 

- Actie 1: Doorlichting huidige online kanalen 
- Actie 2: Research nieuwe trends  
- Actie 3: Optimaliseren online kanalen 
- Actie 4: Integratie online kanalen  
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Optimaal functioneren online kanalen 
OD 4: Uitbouwen van de we are gym community op www.gymfed.be door optimaliseren bestaande  
en integreren nieuwe functionaliteiten 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse huidige functionaliteiten en users 
- Actie 2: Research mogelijke opportuniteiten 
- Actie 3: Optimaliseren bestaande en integreren nieuwe funtionaliteiten 
- Actie 4: Positioneren en activeren community 
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Positionering community in leefwereld doelgroep 
- # users 

OD 5: Verdere ontwikkeling en positionering website met focus op mobiel 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse huidige situatie & noden 
- Actie 2: Bijsturing in functie van nieuwe noden en focus op mobiel 
- Actie 3: Research nieuwe/aangepaste website 
- Actie 4: Opmaken strategie nieuwe/aangepaste website 

 
KPIs: 

- Aanwezigheid plan toekomst 
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OD 6: Verdere ontwikkeling en positionering APP 
 
Acties: 

- Actie 1: Optimaliseren app 
- Actie 2: Bijsturing in functie van nieuwe noden 
- Actie 3: Research nieuwe/aangepaste APP 
- Actie 4: Opmaken strategie nieuwe/aangepaste APP 

 
KPIs: 

- # downloads app 
- Aanwezigheid plan toekomst 

OD 7: Continu meten en analyseren van de online communicatie in functie van een  
maximaal bereik van de gevoerde communicatie 
 
Acties: 

- Actie 1: Research tools analyse 
- Actie 2: Meten en analyseren online communicatie 

 
KPIs: 

- Meten en analyseren 
OD 8: Jaarlijks ontwikkelen van communicatiestrategieën voor projecten en events 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijks inventariseren projecten en events 
- Actie 2: Opmaken strategie 
- Actie 3: Opmaken planning 
- Actie 4: Uitwerking planning in samenwerking met project- en/of eventverantwoordelijke 
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie en uitvoering projectplannen 
OD 9: Bieden van kwaliteitsvolle informatie via het E-magazine More Than Gym (4*/jaar) 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse situatie en noden doelgroep 
- Actie 2: Uitwerking E-magazine (4*/jaar) 
- Actie 3: Lancering E-magazine (4*/jaar) 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Magazine online 
OD 10: Jaarlijks ontwikkelen van het More than Gym Doeboek gericht naar de doelgroep 6-12 jaar 

- Actie 1: Analyse situatie en noden doelgroep 
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Acties: 

- Actie 2: Uitwerking Doeboek 
- Actie 3: Lancering Doeboek 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Realisatie doeboek 
OD 11: Ontwikkeling en lancering van het More than Gym vlogkanaal naar doelgroep 12-15 jaar 
 
Acties: 

- Actie 1: Research vlog 
- Actie 2: Opmaken strategie  
- Actie 3: Uitwerking vlog 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Realisatie vlog 
OD 12: Ontwikkelen van een nieuw e-mailsysteem met tracking en analyses 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse huidig systeem  
- Actie 2: Marktonderzoek mogelijk nieuwe systemen 
- Actie 3: Maximale integratie bestaande/nieuwe tool 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie tool 
OD 13: Integratie online advertising op federatie- en projectniveau 
 
Acties: 

- Actie 1: Opleiding online advertising 
- Actie 2: Integratie online advertising in campagnes en algemene werking 
- Actie 3: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie online advertising 
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5.3 DEELDOMEIN “PR-ACTIES EN CAMPAGNES” 

Gymfed wil in 2024 een innovatieve federatie zijn die inspeelt op nieuwe promotionele trends 
waarbij de beleving een centrale factor is.  
 
 

Gymfed wil tegen 2024 haar clubs tools aanbieden om hun digitale communicatie te optimaliseren. 
Gymfed wil promotionele acties en campagnes ontwikkelen om haar nieuwe en bestaande projecten 
onder de aandacht te brengen van de beoogde doelgroepen. 
 
 
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Ontwikkelen van een social-media clubplatform 
 
Acties: 

- Actie 1: Research mogelijkheden  
- Actie 2: Opmaken strategie clubplatform 
- Actie 3: Uitwerking clubplatform 
- Actie 4: Opleiding clubs  
- Actie 5: Implementatie clubplatform 
- Actie 6: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie clubplatform 
OD 2: Communicatiemateriaal kant en klaar aanbieden aan haar clubs 
 
Acties: 

- Actie 1: Inventaris beschikbaar (online) communicatiemateriaal 
- Actie 2: Research mogelijkheden ter beschikking stellen materiaal 
- Actie 3: Ter beschikking stellen communicatiemateriaal op project- en federatieniveau 

 
KPIs: 

- Integratie comm materiaal in clubwerking 
OD 3: Jaarlijks ontwikkelen van tools ter promotie van de federatie en haar werking 
 
Acties: 

- Actie 1: Inventariseren noden verschillende teams 
- Actie 2: Ontwikkelen communicatiedragers 

 
KPIs: 

- Aanwezigheid comm dragers 
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OD 4: Jaarlijks ontwikkelen van campagnes ter ondersteuning en promotie van de sport en grote 
projecten 
 
Acties: 

- Actie 1: Bepalen projecten en budget 
- Actie 2: Opmaken strategie 
- Actie 3: Opmaken planning 
- Actie 4: Implementeren 
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Realisatie campagnes en acties 
OD 5: Per beleidsperiode één campagne met focus op brede doelgroep 
 
Acties: 

- Actie 1: Bepalen project, timing en budget 
- Actie 2: Opmaken strategie 
- Actie 3: Opmaken planning 
- Actie 4: Implementeren 
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Realisatie campagne 
OD 6: Inspelen op vernieuwende trends om de gymsport te promoten 
 
Acties: 

- Actie 1: Intgreren nieuwe trends 
 
KPIs: 

- Nieuwe trends 
 
 
 
5.4 DEELDOMEIN “PERS & MEDIA” 

Gymfed wil in 2024 pers & media maximaal ingeschakeld hebben als opportuniteit in de ondersteuning 
van haar eigen communicatie & werking. Gymfed wil via pers en media van haar atleten sporters gemaakt 
hebben die bekend zijn in de leefwereld van haar clubs, leden en niet-leden.  
 
 

Gymfed wil tegen 2024 haar persrelaties nog verder uitgebouwd hebben door het continu aanbieden van 
relevante content. Gymfed wil ook een crisiscommunicatieplan hanteren waarmee in geval van 
onverwachte situaties een tijdige en correcte reactie verschaft kan worden aan de verschillende partijen. 
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 
OD 1: Uitbouwen en onderhouden van een professioneel persmanagement 
 
Acties: 

- Actie 1: Actualiseren en uitbouwen van het persnetwerk/persdossiers 
- Actie 2: Aanwezigheid belangrijkste wedstrijden topsporters  
- Actie 3: Uitnodigen pers op events en wedstrijden 

 
KPIs: 

- # perscontacten 
- Aanwezigheid op internationale wedstrijden 
- Aanwezigheid pers en fotografen 

OD 2: Organiseren van professionele persconferenties in functie van belangrijke wedstrijden  
en events 
 
Acties: 

- Actie 1: Jaarlijks vastleggen timing persconferenties 
- Actie 2: Brainstorm concepten & versturen persberichten 
- Actie 3: Organisatie conferenties 
- Actie 4: Nazorg en evlauatie 

 
KPIs: 

- Organisatie persconferenties 
OD 3: Verder uitbouwen foto- en videodatabase 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse noden op gebied van foto- en videomateriaal 
- Actie 2: Aanstellen fotografen / videografen 
- Actie 3: Uitbouwen foto- en videodatabase 

 
KPIs: 

- Aanwezigheid database 
OD 4: Optimaliseren strategie Gymfed-fotografen 
 
Acties: 

- Actie 1: Research wetgeving inzake foto  
- Actie 2: Uitwerken strategie Gymfed-fotografen 
- Actie 3: Opstellen overeenkomst Gymfed-fotografen 
- Actie 4: Implementatie op Gymfed-organisaties 
- Actie 5: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 



 

© 2021 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 
IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-03-2021 45 
 

Beleidsplan 2021-2024 
LUIK 1 - GEGEVENSANALYSE 

 

 
 

- Overeenkomst 
- Aanwezigheid fotografen op Gymfed-organisaties 

OD 5: Via persberichten en online persrubriek op regelmatige basis content bieden aan pers 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse mogelijk te bieden content 
- Actie 2: Analyse mogelijkheden online persrubriek binnen eigen kanalen 
- Actie 3: Opmaak planning persberichten 
- Actie 4: Versturen persberichten en up to date houden online persrubriek 

 
KPIs: 

- Versturen persberichten 
OD 6: Maximaal inzetten op mogelijke mediakansen 
 
Acties: 

- Actie 1: Mediakanalen inventariseren 
- Actie 2: Content bieden aan mediakanalen op basis van actualiteit 

 
KPIs: 

- Oplijsting mediakanalen 
- Planning aan te bieden content 

OD 7: Ontwikkelen persprotocol voor intern gebruik 
 
Acties: 

- Actie 1: Research good practices 
- Actie 2: Uitwerking persprotocol 
- Actie 3: Implementeren persprotocol 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie persprotocol 
OD 8: Opstellen strategie crisiscommunicatie 
 
Acties: 

- Actie 1: Analyse bestaande informatie 
- Actie 2: Ontwikkelen strategie 
- Actie 3: Implementeren strategie 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Integratie strategie crisiscommunicatie 
OD 9: Aanstellen en opleiden co-commentator Sporza internationale competities 
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Acties: 

- Actie 1: Overleg Sporza 
- Actie 2: Research mogelijke co-commentatoren 
- Actie 3: Aanstellen co-commentator 
- Actie 4: Evaluatie en bijsturing 

 
KPIs: 

- Aanwezigheid co-commentator 
 
 
 


