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Atletencommissie 

12-12-2022 

 
 
Aanwezig: Lore Vanden Berghe, Julie Zels, Simon Debacker, Cindy Vandenhole, Luka Van den Keybus, 

Senna Deriks (online), Dominique Verlent (online) 

Verontschuldigd: Tachina Peeters (geen info), Yana Vastavel, Velika De Jaeger 

Locatie: Huis Van de Sport 

Datum volgende vergadering: 26/01/2023 

 

 

 

1. Engagement 

 

- Yana, Tachina en Senna lieten weten dat het voor hen om praktische redenen niet haalbaar 

is om het vereiste engagement (75%) qua aanwezigheid in de AC te geven. De drie dames 

geven aan dat hun plaats mag opengesteld worden. De andere leden van de AC willen graag 

verder gaan, bij voorkeur tot eind juni 2024. Voorwaarde is wel dat de gemaakte afspraken 

tijdens het voorgaande overleg kunnen nagekomen worden.  

- Aan de leden en aftredende leden wordt gevraagd om na te denken over mogelijke 

plaatsvervangers. Tegelijkertijd wil men zo snel mogelijk nieuwe kandidaturen opvragen via 

de website en de Instagrampagina (1 kandidatuur voor TUM, 1 voor TTm, 1 voor Acro) 

- Dominique mailt het oorspronkelijke document m.b.t. de Atletencommissie naar iedereen. 

De leden geven aan dat ze de procedure voor de aanduiding wensen na te kijken en aan te 

passen indien nodig. Dominique vraagt hierrond zeker ook met Ilse Arys af te stemmen. 

 

 

2. Agenda volgend seizoen 

 

Zie voorstel-tabel die Ilse stuurde op volgende pagina.  

Feedback: 

- De AC vindt het eerste thema té vaag, men wil dit graag concreter ingevuld zien. Nu wordt 

enkel de werking verduidelijkt wat men teveel éénrichting vindt. Simon geeft aan dat het  

wel belangrijk is om als AC te weten hoe de structuur en werking van Gymfed eruit ziet zodat 

je ook weet bij wie je met bepaalde vragen terecht kan. 

- Voor het tweede thema, voorstelling werkdomeinen, wordt voorgesteld om te bevragen 

welke struikelblokken men ervaart in elke werkdomein? De AC kan dan mee input en ideeën 

geven. Het contact van de medewerkers met de leden van de AC moet zeker versterkt 

worden (concreet voorbeeld: input van de AC vragen om RG-gymnasten te vinden voor het 

Gymgala). 

- Beleidsplan: zéér interessant om hieraan mee te werken. De AC verneemt graag meer over 

dit thema zodra de aanpak bekend is. 
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- Overleg andere Atletencommissies: Cindy nam hierover al even contact met Laura Waem. 

Lore zal Laura een mail sturen om haar voor één van de komende AC’s uit te nodigen. 

- Gymfed-sportmodel en mentale ontwikkelingslijn: werden al toegelicht. Dominique geeft aan 

dat het wel nuttig kan zijn om een feedback te krijgen over de voortgang van deze projecten 

en implementatie in zowel de club- als de topsportwerking. 

- Gezond en ethisch sporten: dit lijkt de AC zeer zeker interessant. De leden van de AC geven 

aan graag betrokken te worden in het ethisch congres tijdens het WK 2023 in Antwerpen.  

 

 

Thema Waarom 

Voorstelling structuur Gymfed (teams, 

commissies, organen e.d.) 

Om jullie een beter zicht te doen krijgen op onze 

structuur en werking. 

Voorstelling van onze werkdomeinen 

organisaties & events, marketing en 

communicatie, clubondersteuning, 

sportief beleid 

Om jullie vertrouwd te maken met de mensen in onze 

organisatie en de domeinen waarbinnen zij werken. Om 

toelichting te geven bij bepaalde aspecten van onze 

werking (vb. toelichting tot stand komen 

activiteitenkalender, meerjarenplanning events, 

toelichting van onze communicatiestrategie, tips & tricks 

op vlak van communicatie etc.)  

 Elke teamleader zou dan tijdens een 
atletencommissie een korte toelichting kunnen 
geven over zijn/haar team (wie zijn ze en wat 

doen ze?      ) en werking.  
 We kunnen vooraf jullie vragen verzamelen 

zodat de toelichting daarop kan afgestemd 
worden. 

Kennismaking topsportmanager – 

Ruben Neyens 

Staat sowieso al op de agenda voor jullie eerste meeting 

in januari 😊 

Aanpak beleidsplan 2025 – 2028 Zodat kan bekeken worden op welke manier de 

atletencommissie hierin een rol kan spelen. (hier dienen 

we intern wel eerst onze aanpak te bepalen en te 

communiceren) 

Overleg met een andere 

atletencommissie 

Zo leren jullie ook uit andere commissies en hun werking.  

Vb. Laura Waem is als ex-Olympiër vice-president van de 

BOIC-commissie en zouden jullie kunnen uitnodigen voor 

een toelichting. 

Voorstelling Gymfed-sportmodel, 

mentale ontwikkelingslijn etc. (onze 

Gymfed-projecten) 

Onze lange termijn visie op gymnastiek, dus essentieel 

dat jullie hierover geïnformeerd worden en dat de stem 

van de atleten hierin meegenomen kan worden.  
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Gezond en ethisch sporten Vb. stand van zaken actieplan in opvolging van 

onderzoeksrapport, ethisch congres tijdens WK Turnen 

2023…   Om jullie te informeren en de stem van de 

atleten hierin mee te nemen. 

 

- Ilse stuurde de link door van het infodossier over Gymfed, deze presentatie geeft een beeld 

van de organisatie die jullie dus als atleet vertegenwoordigen: https://gymfed.s3.eu-central-

1.amazonaws.com/editor/79a1e075239125f77e28280d9b81bb71.pdf. Aan de leden wordt 

gevraagd het infodossier eens door te nemen. 

 

 

3. Bekendheid AC 

 

Aan Delphine Gosseye werden gevraagd te bekijken hoe we onderstaande punten best kunnen 

aanpakken: 

- De atletencommissie is vandaag onvoldoende bekend bij de Gymfed-medewerkers (en 

omgekeerd ook, maar een kennismaking met de teamleaders hebben we al op de agenda 

gezet van de AC) 

- Het bereik en de bekendheid van de atletencommissie in onze gym community kunnen nog 

heel wat groeien. 

De AC stelt voor om Delphine samen met Ruben uit te nodigen voor de volgende AC eind januari. 

Dominique bezorgt hen de Doodle zodra Lore die doorstuurt. 

 

 

Actie Wie? OK? 

Procedure Atletencommissie doorsturen naar de leden Dominique  

Opvragen nieuwe kandidaturen via de website Dominique – Delphine  

Mail Laura Waem i.f.v. delen good practices 

Atletencommissies 
Lore  

Nalezen infodossier Gymfed Alle leden  

Doorsturen doodle aan Ruben en Delphine voor uitnodiging 

eerstvolgende vergadering in januari 
Dominique  

Feedback op tabel van Ilse Lore  

 

 

 

 

 

 

 

Cc: Rvb 

https://gymfed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/editor/79a1e075239125f77e28280d9b81bb71.pdf
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