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Aanwezig Peter Frederickx, Paul Standaert, Peter Kopydlowski, Rosy Taeymans, Lynn Van Den Berghe, Ilse Van Hoorelbeke, 
Tom Van Hauwaert, Tom Vlaeminck, Tim Moriau, Ilse Arys, Sonja Deneyer, 

Verontschuldigd Jimmy Van Moer, Kurt Moens 
Afwezig zonder verontschuldiging / 

 
Onderwerp 
Document 

Ver. 
TO DO - Status 

informatief/beslissing 
Beslissing 

Opvolging / bijkomende info 
1. Goedkeuring vorig verslag  

 Verslag GymFed BO 02-03-2021 SD Verslag wordt goedgekeurd Opvolging To do’s 
§ Topsportschool: er wordt een infomoment 

ingepland voor de leerkrachten waar wij onze 
werking zullen toelichten. 

§ AV Sporttribunaal: Niels Verborgh (sportjurist) is 
verkozen als bestuurder. 

§ AV Gymfed: aantal technische problemen bij de 
start van de vergadering. Firma heeft zich 
geëxcuseerd en ons een korting gegeven. We 
hebben in het verleden altijd goed samengewerkt. 

2. Rapport onderzoekscommissie  

 Stand van zaken IA Informatie Rapport: vraag gesteld aan bestuurders om de 
aanbevelingen goed door te nemen; voldoende breed te 
bekijken en ervoor te zorgen dat de cultuurverandering 
verdergezet wordt. 
 
Prioriteit is aan de slag te gaan met de aanbevelingen. 
Vraag aan de bestuurders om hun input te geven. 
 
Voorstel van Peter F. om verschillende werkgroepen 
samen te stellen. Belangrijk dat de plannen ook gemaakt 
worden tem de implementatie.  
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Aanbeveling 1: installeer een open taskforce rond 
grensoverschrijdend gedrag 
Het management doet een voorstel voor de 
samenstelling van de taskforce (o.a. voorzitter ouder- en 
atletencommissie hier mee in opnemen) 
 
Aanbeveling 2: bekijk de problematiek breder dan TTM 
§ Sportcultuur moet in alle disciplines en op alle 

niveaus bekeken worden. Focus in eerste instantie 
op de topsportwerking (= ook de regiowerking). 
Voorbeelden kunnen dan doorgetrokken worden 
naar de clubs. 

• Acro: kader ook optrekken voor deze discipline 
(medisch, communicatie ouders,..). 

 
Aanbeveling 3: doe een grondige screening van alle 
coaches 
§ Werkpunten kunnen op functioneringsgesprekken 

met coaches besproken worden. Pedagogische 
kwaliteiten van de trainers komen hierbij zeker aan 
bod. 

• Starten met coach to coach voor de trainers. Is een 
traject waarbij een profielanalyse van de trainers 
gemaakt wordt. Lynn geeft aan dit ook via de 
universiteit van Gent kan. 

 
Aanbeveling 4: investeer in vorming van trainers en 
andere belanghebbenden. 

• Focussen op pedagogiek.  
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• M-factor coaching kan als opstart gebuikt 

worden voor de regiotrainers en kan ook breder 
getrokken worden. 

 
Aanbeveling 5: Zet gezond en ethisch sporten op de 1ste 
plaats 

• Moet ook doordringen naar de clubs 
 
Aanbeveling 6: ga bewust om met het één campusmodel 
Wordt door de OOG positief ingeschat 
• Nadenken vanaf welke leeftijd dit aangewezen is 
• Vinger aan de pols houden dat het goed blijft lopen. 
• Ook publiek communiceren dat dit een vrije keuze is 

om dit als gymnast te doen.  
 
Aanbeveling 7: Spring voorzichtig om met de 
ontwikkelingsnoden van jonge gymnasten die topsport 
nastreven. 
• Regiowerking versterken is een van de grote 

challenges. 
 
Aanbeveling 8: beschouw een blessure nooit als normaal 
• Bij jonge gymnasten hebben we nog de grootste 

stappen te zetten. Sporters geven soms te laat aan 
dat ze last hebben omdat ze schrik hebben dat ze 
niet verder gaan mogen turnen. 

• Omgeving creëren waar gymnasten wel durven 
communiceren. 

• Voldoende aandacht voor overbelastingsblessures.  
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Aanbeveling 9: zorg voor een open communicatie op 
maat van de gymnasten 
• Aandacht voor de taal van het kind en veilig klimaat 

om te spreken. 
• We moeten er naar streven dat Nederlands de 

voertaal wordt. We moeten zelf ook de reflex 
hebben om Nederlands te spreken met de trainers.  
Taal op zich mag geen barrière zijn. Aanpak is heel 
belangrijk. 

• Ook naar de ouders toe is het belangrijk een 
Nederlands aanspreekpunt te hebben. 

 
Aanbeveling 10: zorg voor transparantere selectiecriteria 
en procedures 
• Verschil moet gemaakt worden in 

doorstroomselectie en selectie voor wedstrijden. 
• Niet enkel op sporttechnisch vlak, maar ook het 

mentale is een belangrijk aspect - moet mee in 
rekening genomen worden. 

• Objectieve jurering is een must. 
• Externe gymnasten hebben de mogelijkheid om in 

een selectie opgenomen te worden. 
• Koppelen aan uitstroombeleid. 
 
Aanbeveling 11: werk een uitstroombeleid en bijhorende 
nazorg uit als een systematische opdracht 

• Strategie werd door Tim uitgewerkt.  
 
Aanbeveling 12: zorg voor herstel van ex-gymnasten die 
slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag  
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• Ons laten begeleiden door externen en beroep 

doen op een bemiddelaar om een gesprek met 
ex-gymnasten te voeren.  

• Samenstelling van de groep moet goed bekeken 
worden. Belangrijk is dat we luisteren naar de 
gymnasten. Voorstel om de nieuwe bestuurders 
hierin betrekken. 

• Ilse contacteert ICES  om hun advies hierin mee 
te nemen. 

 
Aanbeveling 13: bestendig de begeleiding van de huidige 
gymnasten.  

• De begeleidingsstructuur die sinds 2018 
geïnstalleerd is, wordt positief ervaren en kan 
verder gezet worden tot aan de OS, daarna 
grondige evaluatie. 

 
Het management maakt een voorstel naar opzet 
werkgroepen voor clusterthema’s en plan van aanpak  
voor Taskforce en werkgroepen.  
Extra vergadering BO zal gepland worden om het 
concept te bespreken. 

3. Werking federatie  

 Infrastructuur ICT  

 GA2020 – feedback begeleidingscommissie 15-04 SD Beslissing: akkoord met plan van 
aanpak begeleidingscommissie 

Feedback begeleidingscommissie 15.04 wordt toegelicht 
door Sonja (PowerPoint presentatie in de dropbox) 

 

Voorstel begeleidingscommissie plan van aanpak 
Ø Fase I tem IV afwerken & lanceren 
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Ø Uitrol clubmodule: migratiescenario’s moeten 

uitgeschreven worden door ESC. We starten 
met een groep van testclubs en lancering naar 
alle clubs pas als we zeker zijn dat het werkt 
(eind 2021/begin 2022) 

Ø Bespreking met management ESC 
4. Topsport    

 Opstart oudercommissie 
 

TM Beslissing: aangepast voorstel 
samenstelling oudercommissie wordt 
bekrachtigd  

• De samenstelling wordt besproken en 
bekrachtigd. 

• Eerste vergadering wordt gepland begin mei 
5. Tucht- en beroepskamer    

 Samenstelling tucht- en beroepskamer IA Informatie Wordt uitgesteld naar volgende vergadering. 

6. HR    

 Stand van zaken vacatures 
Aanwerving junior accountant 
 
 
Kandidaten ICT-coördinator 
 

 Informatie • Saskia Demeyer zal uiterlijk 24 mei starten als 
medewerker boekhouding. Zij heeft een 10-tal 
jaar ervaring en is ook actief als trainer in een 
Gymfed-club 

• Voor de ICT-coördinator zijn de gesprekken met 
een 5-tal kandidaten lopende. 

 Volgende vergaderin BO Datum extra vergadering aanbevelingen OOG wordt nog 
bekeken. 


