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Aanwezig Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Kurt Moens, Tom Van 
Hauwaert, Tom Vlaeminck, Jimmy Van Moer, Tim Moriau, Ilse Arys, Sonja Deneyer, Ilse Van Hoorelbeke (vanaf pt. 
3) 

Verontschuldigd / 
Afwezig zonder verontschuldiging / 

 

Nr 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
1. Goedkeuring vorig verslag  

 Verslag GymFed BO 2021-01-19 SD Beslissing Verslag wordt goedgekeurd 

2. Topsport  

 Dossier TTJ: Analyse huidige werking + Toekomst   Tim geeft toelichting bij de presentatie.  
 
Deel 1 = traject gymnasten om tot elite te komen 
Tim overloopt het traject van talentdetectie tot 
prestatieprogramma. Door het inbouwen van een 
transitieperiode wordt de leeftijd voor het behalen van 
internationale resultaten iets later gelegd. 

§ Wedstrijden: evenwicht bewaren maar fun is 
belangrijk om de gymnasten gemotiveerd te 
houden. Leerlijntesten gaan niet verdwijnen . 
Ook met de evolutie die een gymnast 
doormaakt wordt rekening gehouden.  

§ Einde carrière is verschillend van gymnast tot 
gymnast. Exit strategie: het is niet altijd 
mogelijk om op niveau in een club te kunnen 
verder turnen. 
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Eliteverhaal:  
Er zijn hogere startwaarden nodig om resultaten te 
halen. Het teamverhaal wordt gebruikt om individuele 
gymnasten op de OS te krijgen. WK 2023 is het 
evaluatiemoment om te bepalen hoe verder kan gegaan 
worden. 
De selectieprocedures op nationaal niveau werden 
opgesteld op basis van objectieve data, waarbij de 
kwaliteit een voorwaarde is (A-norm).  
De instroom is heel belangrijk. Een goede regiowerking 
is hierbij cruciaal. 
 
Verdere opvolging 
Op volgend BO  

§ Atletencommissie 
§ opstart oudercommissie  
§ opstart topsportcommissie.  

De bestuurders geven een GO voor de verdere 
uitwerking.  

3. Werking federatie  

 Organisatie – Goed bestuur  

 AV GymFed (25-03-2021) SD Planning en inhoud AV Bespreking 
Jaarverslag (zie Dropbox) 

§ Agenda AV wordt goedgekeurd 
§ Jaarverslag wordt overlopen en zal aangepast 

worden op basis van de opmerkingen. 
Er wordt ook nagegaan of er een inhoudstafel 
kan aan toegevoegd worden om door te 
klikken.  
De definitieve versie wordt voor het volgende 
BO aan de bestuurders bezorgd. 
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 Ethisch  

 Onderzoek topsportwerking  IA Toelichting Ilse geeft een stand van zaken.  

4. Varia    

  IA/SD/
TM 

 § De vacatures voor kiné, junior accountant en 
regiocoördinator zijn lopende. 

§ Planningsgesprekken met alle medewerkers 
worden vastgelegd. De deadline is midden 
maart. 

§ VZW Gentse tosporthal:  
o Lode wordt vervangen door Tim. 
o Gilbert blijft afgevaardigde Gymfed 

 Volgende vergadering BO Datum: 2 maart 
§ Voorbereiding AV (jaarrekening en begroting) 
§ Topsport commissies 
§ Deelname Gymfed aan AV VST 

 
Verslag: Sonja Deneyer 


