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1. NIEUWE CLUBS 

1 CSA KEMPEN 

Gymclub ‘CSA Kempen’ verenigt de competitiegymnasten van de clubs ‘Corpus Sanum Herentals’ en 
‘Turnkring Altis Hulshout’. Reeds jaren werkte de club samen voor wat betreft deelname aan 
buitenlandse wedstrijden, jurywerking, gezamenlijke trainingen. Met deze koepel, opgericht in 
oktober 2020, wil de club de +/- 80 wedstrijdgymnasten en trainers naar een nog hoger niveau tillen 
door een reeds solide samenwerking verder uit te bouwen.  
 
Gemeente: Herentals - Hulshout 
Regio: Kempen 
Aantal leden 2020-2021: 93 
Website: https://csakempen.be/ 
 
 
2 BAR-CODE 

Vlaanderen leerde ‘BAR-CODE’ kennen bij het televisieprogramma Belgium’s Got Talent. Deze 
organisatie, bij Gymfed aangesloten als ‘community’ wil in zijn toekomstige clubwerking vooral 
inzetten op ‘calisthenics’, een combinatie van gym en kracht waar trainen met het eigen lichaam 
centraal staat. Corona zette de werking eventjes on hold maar de organisatie van groepslessen in en 
rond Leuven en de verdere uitbouw van ‘calisthenics’ in Vlaanderen behoren tot hun ambities. 
 
Gemeente: Heverlee – Leuven 
Regio: Oost-Brabant 
Aantal leden 2020-2021: 3 
Website: https://www.barcodemovement.com/  
 
 
3 BSB GYM 

‘BSB Gym’ is de gymclub verbonden aan de British school of Brussels. De club zal in de toekomst alle 
leerlingen verzamelen die ‘gym’ als naschoolse activiteit hebben gekozen. Met een beperkte groep 
wordt deelname aan de Recreatoernooien beoogd. Ook hier heeft corona roet in het eten gegooid. 
Het is de ambitie de werking gaat in het seizoen 2021-2022 volledig te kunnen opstarten. 
 
Gemeente: Tervuren 
Regio: Oost-Brabant 
Aantal leden 2020-2021: 4 
Website: https://www.britishschool.be/  
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4 GYMTASTIC 

‘Gymtastic’ is een club uit Beveren-Leie die vooral kleutergym en Ritmische Gymnastiek aanbiedt. 
Trainster Sara Ananuta, voormalige topgymnaste, wil haar passie voor Ritmiek graag overbrengen op 
kinderen van alle leeftijden.  
 
Gemeente: Beveren-Leie 
Regio: Zuid West-Vlaanderen 
Aantal leden 2020-2021: 23 
Website: https://www.turnclubgymtastic.be/  
 
 
 

2. FUSIE 

1 GYM ’90 BERINGEN 

Na een jarenlange positieve samenwerking met de clubs ‘Plicht & Vermaak Beringen’ en ‘Turnkring 
Olympia Koersel’ werden alle recreatieve en competitie leden vanaf september 2020 ondergebracht 
in de fusieclub ‘Gym ’90 Beringen vzw’.  
 
Gemeente: Beringen 
Regio: Limburg 
Aantal leden 2020-2021: 405 
Website: https://www.gym90beringen.be/  
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