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Oudercomité 
26-10-2021 

 
 
Aanwezig: Emilie Deblauwe, Anke Vanhoenacker, Jan Goossen, Davy Van der Aa, Frank Vandeberg 
Verontschuldigd: Maarten Kerkaert, Severine Devuyst 
Locatie: Huis van de Sport, Gent 
Datum volgende vergadering: 26/10/2021 

 

1 AGENDA 

1. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
2. Taskforce werkgroepen brainstorm thema(‘s)  

1. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast (45’) 
3. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 TERUGKOPPELING GYMFED MANAGEMENT 

Input Gymfed na overlegmeeting met Ilse, Tim en Dominique. 
 

• Gymfed werkt aan de zoektocht naar een nieuwe arts 
• De keuze is gevallen en zal eerstdaags bekend gemaakt worden. Er komt wel een 

overlappende periode met Dr. Bruffot, die doorgaat tot het einde van het jaar.  
• De gekozen arts werkt eveneens in een artsenpraktijk in gent met andere artsen samen. Was 

voordien Sportarts van de red lions (was mee in Tokio) Deze arts wordt echter niet verwacht 
mee te gaan naar stages en in het traject naar Parijs zijn de competities dichterbij waardoor 
de combinatie met de artsenpraktijk makkelijk te combineren moet zijn. Er is ook een 
eenvoudige Link naar het internaat leggen. 

 
• Dr. Luca Lenoir is zwanger. Ook hiervoor zal een vervanging gezocht worden. Men opteert 

voor een andere kandidaat die ook tijdens de selectieprocedure een goede optie bleek. 
 

• De Kerst en nieuwjaarsplanning zal sneller worden gecommuniceerd. De ambitie is deze 
aansluitend op de herfstvakantie al te communiceren. 

 
• We lanceren opnieuw het verzoek om de powerpoints van de infoavond door te sturen naar 

de ouders. 
 

• Len zal voor Acro als kinesist meer uren ter beschikking krijgen. Met de coaches zal een 
overleg plaats vinden om momenten af te spreken waarop de gymnasten extra preventieve 
kine zullen krijgen in groep. 
 
 



 

© 2022 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 2 
 

Oudercomité 

 
 

• De grondige analyse en feedback door Tim op het oudercomité advies omtrent de start van 
een nieuw seizeon, werd gestart maar nog niet gefinaliseerd. De 2de meeting werd 
verschoven want Tim is net papa geworden. Proficiat mama en papa Moreau! 

 
• Er werd melding gemaakt van een spijtig voorval tijdens de training waarbij een gymnast een 

wonde opliep en naar de spoed diende te gaan. In de toekomst wordt werk gemaakt van een 
vlottere procedure die meer duidelijkheid schept hoe dergelijke zaken moeten verlopen. 
 

• Informatie betreffende de uitrol van Panenaka. Men is nog zoekend naar het operationeel 
werken. Bij toestel turnen jongens kan het ondertussen al gebruikt worden, maar de 
applicatie werkt nog niet zoals het hoort. Er wordt verder werk gemaakt om de uitrol zo snel 
mogelijk te implementeren. 

 
 
 
3 WERKGROEPEN ETHISCH SPORTEN 

Voor elke werkgroep werd vanuit het oudercomite een verantwoordelijke afgevaardigd. Zij zullen de 
stem van de ouders vertegenwoordigen in de sessies. Ter voorbereiding hebben we daarom per 
werkgroep een brainstormsessie gehouden met een oplijsting van de elementen of items die ter 
sprake kunnen worden gebracht. 
Om de sereniteit van deze werkgroepen te respecteren zullen we in onze verslaggeving de algemene 
lijnen voor de openbare verslagen publiceren. Alle topics worden voor het besloten verslag 
gehouden. Wanneer de werkgroepen hun verslag opmaken zullen we ook vanuit het oudercomité 
een overzichtsmeeting houden zodat we ons deel van de communicatie kunnen voorbereiden en 
publiceren. 
 
 
3.1 MEDISCHE OPVOLGING EN WELBEVINDEN VAN DE TOPSPORTGYMNAST  

 
We kaarten volgende thema’s aan: 
- Welke structuur is er al? Wat is de huidige structuur medisch gezien? Wat is de precieze taak 

van de Gymfed dokter? 
- Hoe verloopt Detectie/screening ? 
- Welke mentale ondersteuning wordt geboden? 
- Wat met Orthodontie? 
- Welke input hebben we voor Interdisciplinair team?  
- Hoe functioneert de blessurepreventie? 



 

© 2022 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 3 
 

Oudercomité 
26-10-2021 

 
 
 

3.2 SOCIAAL EN MENTAAL WELBEVINDEN VAN DE TOPSPORTGYMNAST  

We kaarten volgende thema’s aan: 
- Hoe is de relatie tussen topsport, school en Internaat? 
- Welke relatie en wisselwerking is er tussen gymnast,  ouder, IDT en coach? 
- Is de API voor topsport goed bereikbaar en laagdrempelig genoeg? Is dit de juiste 

vertrouwenspersoon? 
 
3.3 GEZOND EN ETHISCH SPORTEN OP FEDERATIE- EN CLUBNIVEAU 

 
 

We kaarten volgende thema’s aan: 
- Is de API voor topsport goed bereikbaar en laagdrempelig genoeg? Is dit de juiste 

vertrouwenspersoon? 
- Coaches coaching 
- Mechanisme van Vlaamse subsidies als uitlokkende factor voor onetisch gedrag, 
- Grens tussen positieve aanmoedigingen en topsportmentaliteit 
- Blessures en mantale problemen … wie doet wat? 

 
 

4 RONDVRAAG EN AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

4. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 
 
Volgende vergadering wordt waarschijnlijk midden december na laatste samenkomst 
werkgroepen. Jan houdt ons op de hoogte. 

 


