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BEDANKT…

... voor jullie inzet & engagement, voor het vertrouwen en de 

steun in onze federatie in deze moeilijk periode ...

We are gym, we are safe! 



Een terugblik op 2020 brengt ongetwijfeld heel wat 
herinneringen en emoties naar boven bij elk van ons. Het 
Corona-virus werd van de ene op de andere dag de 
bepalende factor in ons leven en heeft ons gedwongen 
om anders te denken en ons anders te organiseren.

Het verenigingsleven werd in maart 2020 als één van de 
eerste zaken volledig stop gezet. De weken en maanden 
daarop zagen we hoe tal van clubs op een uitdagende en 
creatieve manier in contact bleven met hun sporters en 
hen zo vanop afstand de passie voor hun sport hielpen 
behouden. Bedankt daarvoor!

De impact van Covid-19 op onze werking als federatie 
was, en is nog steeds, zeer groot. Met véél pijn in het hart 
dienden we vorig jaar al onze activiteiten voor de rest van 
het seizoen te schrappen. De onvoorspelbaarheid van het 
virus en de bijhorende maatregelen hebben ons 
uitgedaagd om ons aanbod en onze dienstverlening 
anders te organiseren, zowel in 2020 als voor de 
toekomst. Hoe we dit concreet hebben aangepakt, 
kunnen jullie lezen in dit jaarverslag. Peter Frederickx

Voorzitter Gymfed
Ilse Arys

Algemeen manager Gymfed

Naast Corona werd afgelopen jaar de mentale en 
fysieke gezondheid van gymnasten een belangrijk 
gespreksonderwerp, niet enkel in het buitenland, maar 
ook bij ons. Als federatie blijven we verder inzetten op 
een onderbouwd beleid op vlak van gezond en ethisch 
sporten waarbij de sporter centraal staat en waarbij 
topprestaties hand in hand gaan met het welzijn van 
de sporters.

Tot slot betekende 2020 ook het einde van een 
vierjarige beleidscyclus en tevens de start van een 
nieuwe met een nieuwe bestuursploeg. Er werd zowel 
door de medewerkers als door het bestuur hard 
gewerkt aan het strategisch plan voor 2021-2024. 
Door met een open blik naar de toekomst te kijken, 
konden we onze missie ook in deze crisistijden blijven 
vervullen en zullen we dit ook in de toekomst blijven 
doen!”



Inhoudsopgave
Jaarboek 2020

1. Algemene & interne werking

2. Sportieve werking

3. Organisaties & events

4. Communicatie

5. Clubondersteuning

6. Topsport



Algemene & 
interne werking



Ilse Arys
Algemeen manager

Tim Moriau
Topsportmanager

Sonja Deneyer
Adm. & financieel manager

Els Coppieters
Algemeen coördinator 

sportief beleid

Leen Foré
Teamleader 

organisaties & events

Delphine Gosseye
Teamleader marketing, 
pers & communicatie

Inge Doens
Algemeen coördinator 

clubondersteuning

Elien Van Deynse
Medewerker 

marketing & communicatie

Lore Marguillier
Sporttechnisch coördinator 

recreatie, trainersopleidingen & 
projecten

Josie Surmont
Sporttechnisch coördinator 

trainersopleidingen

Simon Mahy
Sporttechnisch coördinator 
Rope Skipping & projecten

Els Coppieters
Sporttechnisch coördinator Ritmiek, 

Tumbling & Trampoline

Jean Herrel
Sporttechnisch coördinator Acro

Annelies Raman
Sporttechnisch coördinator Dans, 
Demo & Recrea Ritmiek, TU, TRA

Benjamin Vandenbussche
Sporttechnisch coördinator TTj

Hermien Mispelaere
Sporttechnisch coördinator TTm & 

recrea TT

Niels Van Santen
Sporttechnisch coördinator 

Parkour/Freerunning & sociale 
projecten

Leen Foré
Coördinator organisaties 

Ritmiek

Jean Herrel
Coördinator organisaties 

Acro & Recrea TT

Annelies Raman
Coördinator organisaties 

Dans, Demo & Recrea Ritmiek 
TU, TRA

Eva Vandemeulebroecke
Coördinator organisaties 

Rope Skipping

Eline Verbeeck
Coördinator organisaties 
TU, TRA, TTj, Gymtopia

Hermien Mispelaere
Coördinator organisaties TTm

Yuri Demuysere
Logistiek medewerker

Ruth Franceus
Coördinator projecten & 

clubondersteuning

Niels Van Santen
Sporttechnisch coördinator 

Parkour/Freerunning & 
sociale projecten

Dominique Verlent
Coördinator topsportschool & 

jeugd – embedded scientist

Ellen Cool
Medewerker topsport

Trainersteam

Delphine De Jaeger
Teamleader Boekhouding

Leen Brusselmans
Administratief & financieel 

medewerker / Verzekeringen 
en sportongevallen

Tom Van Hecke
Projectmedewerker & ICT

Caroline d’Haenens
Administratief medewerker

Gaetan Bracke
Administratief medewerker

Lydia Colijn
Administratief medewerker



HRM
Acties 2020

• Vaste formele overlegmomenten

➔ Personeelsvergadering, kernteam, teammeetings

• Stimuleren groepscohesie en dynamiek door informele 

contactmomenten   

➔ Maandelijkse ‘Happy lunch’ (tot maart 2020)

➔ Virtuele team-activiteiten (omwille van COVID-19)

• Optimaliseren individuele werkomstandigheden   

➔ Verdere uitwerking “flexibel werken” (telethuiswerk/telewerk) 



HRM
Acties 2020

• Implementatie vernieuwde organisatiestructuur

➔ Vervanging Algemeen Manager Lode Grossen wegens pensioen

➔ Aanwerving nieuwe Topsportmanager Tim Moriau

• Persoonlijke coaching medewerkers

• Gymfed behaalt opnieuw “INVESTORS IN PEOPLE”-label

“Investors in People helpt organisaties om te doen wat nodig is om 

te spreken  over een echt “mensenbedrijf”: medewerkers 

betrekken, informeren en opleiden en voor hen de beste 

omstandigheden creëren om hun job kwalitatief uit te voeren.” 



Goed bestuur
Acties 2020

Transparantie

• Tijdens de (digitale) AV in september 2020 werd een nieuwe 

bestuursploeg verkozen:

• Gilbert Vercammen, Danny De Cauwer en Joanna Van Hooydonck 

verlieten het bestuursorgaan

• Nieuwe leden bestuursploeg:

• Ilse Van Hoorelbeke

• Tom Vlaeminck

• Jimmy Van Moer



Goed bestuur
Acties 2020

Transparantie

• Peter Frederickx werd verkozen als voorzitter

• Paul Standaert werd verkozen als ondervoorzitter

➔ Actuele samenstelling: www.gymfed.be

➔ Implementatie gestandaardiseerde introductieprocedure 

nieuwe bestuurders

http://www.gymfed.be/


Goed bestuur
Acties 2020

Transparantie

• De evaluatie en de planning van de aanpassingen voor goed bestuur 

werden besproken met de nieuwe bestuursploeg in november 

• Publicatie beleidsplan, jaarverslag, notulen BO en AV op de website

• Er waren geen belangenconflicten.

• Zoals bepaald in de statuten ontvingen de bestuurders geen 

renumeratie voor de uitoefening van hun mandaat.

• Totaal terugbetaling onkosten bestuurders: € 3 725

• “Beleidsdagen 2021-2024”: € 2 306

• Vergaderingen & representatie: € 1 419



Goed bestuur
Acties 2020

Democratie

• Vergaderingen BO:

• 8 maal in 2020 (vanaf maart online omwille van Covid-19)

• 2 “beleidsdagen” (8 februari en 7 maart 2020) ter 

voorbereiding van het strategisch plan 2021-2024

• Implementatie vaste procedures voor agenda, verloop en 

beslissingname



Goed bestuur
Acties 2020

Democratie

• Vergaderingen BO:

• Vastgelegde vergaderdata (elke 3de dinsdag van de maand), 

vergaderschema en werkplan vanaf september 2020

➔ De vorderingen in het beleidsplan werden besproken samen 

met de financiële forecast 

➔ Het actieplan en de begroting voor 2021 werden besproken 

in december



Goed bestuur
Acties 2020

Interne verantwoording en controle

• Herbekijken taken en bevoegdheden verschillende organen 

Gymfed met waar nodig aanpassingen in de Algemene Richtlijnen

• Aanpassing statuten i.f.v. nieuwe vennootschapswet

• Goedkeuring van de jaarbegroting 2020 door de AV

• Voorstelling van het beleidsplan 2021-2024 door de AV (gezien de 

AV in september plaats vond, werd het beleidsplan daar al 

voorgesteld)

De volledige lijst met beleidsindicatoren en de 

scores in bijlage



Prioritaire beleidsdoelstelling in het strategisch plan  

PROACTIEF – Initiatieven huidige werking

• Gymfed sportmodel

• Ethische codes

• Ethisch adviesorgaan

• Aanspreekpunt integriteit (API)

• Sensibiliseringscampagne

• Opleidingen rond welbevinden van de sporter voor 

clubbestuurders, trainers en API’s

• Q4Gym-label

• Sensibiliseringscampagnes 

• Interdisciplinaire omkadering topsport TTm

• Coming soon

• Mentale leerlijn, atletencomissie, oudercomité

Ethisch & gezond sporten
Huidige werking



Prioritaire beleidsdoelstelling in het strategisch plan  

PROACTIEF – Acties 2020

• Gymfed sportmodel

= lange termijnvisie van Gymfed over 

het opleiden en begeleiden van sporters volgens hun 

noden, wensen en ontwikkeling

➔ Lancering najaar 2021

• Mentale leerlijn 

= Evolutie van de mentale vaardigheden van een sporter 

➔ Lancering 2022

• Q4Gym-instrument uitgebreid met rubriek Ethiek

• Aanstelling van club-API is een vereiste voor            

het behalen van het Q4Gym-label

Ethisch & gezond sporten
Acties 2020



Prioritaire beleidsdoelstelling in het strategisch plan  

PROACTIEF – Acties 2020

• Ethisch adviesorgaan
• Tuchtreglement en tuchtprocedure verankerd in de 

statuten
• Aansluiting bij Vlaams Sport Tribunaal (VST)

• Opleidingen voor trainers en clubbestuur
• Webinar vlaggensysteem, webinar motivatie 

sporters,…

• Opleidingen voor club API’s

Ethisch & gezond sporten
Acties 2020

230
clubs beschikken 

over club-API
98

deelnemers aan 
4 API-opleidingen

36
deelnemers aan 

2 API-intervisiemomenten



REACTIEF

Meldingen: 9 met volgende karakteristieken:

• Conflicten bestuur/trainers 2

• Psychologisch 4

• Seksueel 2

• Niet-pedagogisch gedrag 1

Onafhankelijke onderzoekscommissie opgestart in 

navolging getuigenissen zomer 2020

Publicatie rapport voorzien in maart 2021

Ethisch & gezond sporten
Acties 2020



Ethisch verantwoord sporten
Acties 2020



Administratie
Acties 2020

• Operationele ontwikkeling Gymfed Administratietool

• Up to date houden van de aanwezige IT-infrastructuur

• Administratieve vereenvoudiging van interne 

administratieve processen

➔ Uitwerken van een flow voor de organisatie van 

jurycursussen 

• Uitwerken van een rapporteringsdashboard met Power BI 

voor interne en externe verslaggeving

• Gebruik van online inschrijvingstool verder stimuleren bij 

de clubs



Online inschrijvingen
2020



Gymfed-Administratietool
2020

Nood aan een nieuw ledenbeheer: GA2020

• Huidig systeem verouderd

• Toekomstgericht

• Modernere look

• Extra functionaliteiten

Reeds verschillende stappen gezet

• Uitschrijven functionele analyse oud & nieuw systeem

• Fases I, II & III afgerond, resp. opzet inlog-systeem, 

federatie instellingen & uitrol IDP in gelinkte applicaties

• Voorbereidingen voor fase IV (clubmodule) gestart 

met 2 brainstormsessies met clubs (17/06 & 01/07)



Marketing en sponsoring
Acties 2020

Lopende partnerships

• Janssen-Fritsen (2018-2024)

• Ethias (2018-2020) 

• Agiva (2017-2020, nationaal)

• Nationale loterij (2020, nationaal)

Hernieuwde partnerships

• Powerplus - 1 jaar 

• Vlaams en Neutraal Ziekenfonds - 1 jaar

• Planet Jump Rope - op activiteitsbasis

Ondersteuning topsportgymnasten

• Nina Derwael 

Partnership met Audi, Janssen-Fritsen, Agiva, BOIC



Financieel beleid
Acties 2020

Resultaat & begroting

• Een operationeel overschot gerealiseerd

• Structurele verhoging eigen inkomsten t.o.v. 

subsidies is door Covid-19 niet evident

• Inzet op maximale efficiëntie voor het aanwenden 

van de beschikbare financiële middelen

• Tussentijdse rapportering en bijsturing obv forecast 

in april en oktober



Financieel beleid
COVID-19

Ondersteuning aan clubs

• Extra ondersteuning organiserende clubs  

Gymfed-activiteiten 2020

• Gedeeltelijke terugbetaling van licenties 

wedstrijdseizoen 2019-2020

• Korting op de lidgelden voor seizoen 2020-2021

Verkregen overheidssteun

• Noodfonds voor de sportsector

• Vermindering RSZ kwartaal 3



Leden
Lidmaatschappen 2020

Clubs niet meer aangesloten

Naam Regio

Love To Move Antwerpen Noord

Flik Flak vzw Gistel Kust en Hinterland

Gymlo Antwerpen Noord

Zottegymse Salto’s Dender Pajottenland



Nieuwe Clubs

Naam Regio

BAR-Code (community) Oost-Brabant

BSB Gym Oost-Brabant

Turnclub Gymtastic Zuid West-Vlaanderen

CSA Kempen Kempen

Fusie Clubs

Naam Regio

TK Olympia Koersel & 
Plicht en Vermaak Beringen & 
Gym ’90 Beringen
→ Gym ’90

Limburg

Leden
Lidmaatschappen 2020



32.269 mannen

96.073 vrouwen

128.342 
aangesloten leden

321
aangesloten clubs

Leden
Lidmaatschappen 2020



Evolutie
Aangesloten leden



Evolutie
Aangesloten leden









Sportieve werking



Sportieve werking 2020
Sporters

• Nieuw programma voor ALLE 7- en 8-jarigen

• Kadert binnen Gymfed sportmodel 

(= lange termijnvisie)

• 2020: gecreëerd, getest, geëvalueerd en bijgestuurd

• 2675 bezoekers website 

• 140 clubs volgden webinar

• 10 clubs deden mee aan Try-Out

• 414 trainers hebben programma gedownload

Volgende beleidsperiode volledig uitrollen in de clubs 

én binnen de organisaties (Happenings)



Sportieve werking 2020
Sporters

• 15.07.2020: alle programma’s voor komende seizoen 

online (eind december update ifv Covid-19)

• 17 stages/trainingen voor clubgymnasten – 606 

deelnames (ondanks Covid-19)

• Implementatie en monitoring van bestaande 

projecten en programma’s in de club

185 clubs 231 clubs 122 clubs 53 clubs



Sportieve werking 2020
Trainers
Coach@Home

• Online inspiratietool voor trainers

• 119 clubs met clubabonnement 

• 4671 trainers hebben (via clubabonnement) 

toegang tot platform

• 773 unieke filmpjes met oefenstof

• Beeldmateriaal Kaderweekend extra 

beschikbaar

• Rubriek Gym@home gratis beschikbaar voor 

iedereen (ifv Covid-19)

• Eind 2020: extra updates voor verhogen van 

gebruiksgemak en toegankelijkheid



Sportieve werking 2020
Trainers
Coach@Home

• Beeldmateriaal Kaderweekend extra beschikbaar

• Rubriek Gym@home gratis beschikbaar voor iedereen naar 

aanleiding van de Corona-maatregelen

• Extra updates platform in functie van gebruiksgemak en 

toegankelijkheid 



Sportieve werking 2020
Trainers

Actieve trainers

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

2017

2018

2019

2020

Trainers 2017-2020

Gediplomeerden (cat 1 tot 5) Trainers 17 jaar en ouder Unieke trainers

8.898
Actieve trainers

7.349
Trainers +17 jaar

2.481
Trainers met diploma 

(initiator of hoger)

34%
Opleidingspercentage



Sportieve werking 2020
Trainers

(nieuwe) trainersopleidingen 2020

• 82 modules VTS-cursussen gestart - 23 docenten

• 432 cursisten ingeschreven voor één of meer modules

• 182 (nieuw) gediplomeerden, 92% in Gymfed-clubs

Covid-19:  heel wat modules 

nog niet afgewerkt in 2020 -

verplaatst naar 2021 of 

geannuleerd.0

50

100

150

200

250

300

2017 2018 2019 2020

Initiator 192 229 272 170

Instucteur B 17 13 28 9

Trainer B 3 2 2 3

Trainer A 1 0 0 0

Nieuwe VTS-diploma's per jaar



Sportieve werking 2020
Trainers

Bijscholingen 2020

• Kaderweekend@Home

• 38 online sessies + 6 webinars

• 2160 unieke kijkers uit 221 clubs

• Kaderdag Dans@Home

• 8 online sessies

• 212 unieke kijkers uit 88 clubs

• Clinics/bijscholingen

• 23 clinics – 410 deelnemers

• Aspirant-Initiator

• 5 cursussen – 91 deelnemers

In 2020 volgden 2607 trainers (ondanks Covid) 
minimum één Gymfed-bijscholing



Sportieve werking 2020
Jury

• 70 jurycursussen en jurybijscholingen 

= praktijkmomenten live of online / theorie via 

Judge@Home)

• 1136 unieke deelnemers

• 36 docenten

• 2044 actieve juryleden - 2435 jurybrevetten

• 589 deelnemers examen – 420 geslaagd 

→ slagingspercentage: 71%

• 678 juryleden zijn (op)nieuw jurylid



Sportieve werking
Ondersteuning jury

• Judge@Home = Online tool voor theoretisch 

aspect juryopleiding

• 1169 unieke gebruikers

• > 1400 uren online geoefend

• 758 personen leggen examen af –

slagingspercentage = 99%

• Beeldmateriaal: 1469 filmpjes online 

• Extra begeleiding (schaduwjureren,…) is niet 

kunnen doorgaan omwille van annulatie

wedstrijdseizoen



Organisaties
en events



Acties 2020
Wedstrijden en recreatoernooien

Grote impact door Covid-19 --> Annulatie organisaties

x

Wedstrijden Recreatoernooien

Annulatie Annulatie

Acro 4 5 2 2

TTm 10 6
5 5

TTj 2 6

Dans 2 3

Demo 1 4

Ritmiek 3 4

Rope skipping 9 7 2 2

Trampoline 6 7
5 4Tumbling 6 7

41 49 14 13



Acties 2020
Wedstrijden en recreatoernooien

Grote impact door Covid-19 → Aanpassing ‘normale’ werking

• Online organisaties

• Battles: ‘Skip in uw kot’ en ‘Op uw kop in uw kot’ (april-mei)

• Wekelijkse work-outs (november-december) 

• Voorbereiding wedstrijdseizoen 2020-2021

• Persoonlijke live of online meeting met alle organiserende 

clubs

• Opmaak Covid-protocollen op maat van Gymfed-organisaties

• Aankoop veiligheidsmateriaal (desinfectiezuilen, plexiglas, 

grondtape, signalisatieborden, … )

• Opstart ontwikkeling online wedstrijden 

• Plannen/herplannen en organisatorische aanpassingen om 

organisaties mogelijk te maken



Acties 2020
Wedstrijden en recreatoernooien

Algemene werking

• 1e Gymtopia Try-out

• Opstart ontwikkeling automatisatie wedstrijdvolgorde

• Recreacontainer Toestelturnen

• Mijn resultaten beschikbaar in ‘Mijn Gymfed’



Acties 2020
Events

Grote impact door Covid-19

• NIEUW - Online editie!

• Kaderweekend@Home

• Kaderdag@Home

• Annulatie events

• World Cup Acro

• Best Show Teams Finale

• Groot Belgisch Kampioenschap

• Olympic Gym Trial

• Move

• Gymgala



Communicatie



Communicatie
Acties 2020

Externe communicatie

• Content Marketing Strategie met focus op 

breedtesport en brede doelgroep

21.000 Fans

Key facts Social Media

12.700 Followers

2.500 Followers

24.000 Views

330.000 Gebruikers

Key facts Website

900.000 Sessies

3.700.000 Paginaweergaven

19.000 Subscribers

350.000 Newsletters

Facebook Instagram Twitter

2017 15.236 4.264 2.091

2018 17.056 7.600 2.318

2019 19.121 11.041 2.456

2020 20.550 12.712 2.507

Stijging 
beleidsperiode

+ 5300 + 8400 + 400

Lancering Gymfed-TikTok



Communicatie
Acties 2020

Externe communicatie

• Welkomstmails op basis van leeftijd lid & integratie 

clubpagina Gymfed-website

• Optimalisatie features huidige website en verhogen 

ingelogde users:

• Gymfed-tools website: handleidingen + tutorials

• Mijn trainingsgroepen

• Kaderweekend en Kaderdag@Home



Communicatie
Acties 2020

Externe communicatie

• More than Gym E-magazine

www.morethangym.be

• 4 edities - 15+ jaar 

• More than Gym Doeboek

• Doeboek: 50.000 exemplaren - 6-12 jaar

http://www.morethangym.be/


Communicatie
Acties 2020

• Online opleidingsbrochure

www.opleidsingskalender.be

Externe communicatie

• Communicatiecampagnes projecten, events (deels annulatie)

• Groot BK, Olympic Gym Trial, MOVE!, Gymtopia,…



Communicatie
Acties 2020

CORONA-communicatie

• Protcollen en updates inzake de Coronamaatregelen voor:

• Clubs, leden & ouders

• Ingeschreven deelnemers wedstrijden, opleidingen,…

• Partners

• Pers

www.gymfed.be/coronavirus



Communicatie
Acties Corona

• Online campagnes en acties clubs en leden “Blijf Sporten”

• Gym@Home

• Op uw kop in uw kot battle

• Skip in uw kot battle

• Facebook live workouts

• Freerunning video challenges

• Herbeleef het Gymgala 2020

• Hoogtepunten Gymgala afgelopen jaren

• Online Gymfed club en Challenges



Communicatie
Acties 2020

PR-acties & campagnes

• Communicatiecampagne OS 2020: www.tokyo2021.gobelgym.be

• Campagne “Terug naar de sportclub” – verzet naar 2021

Pers & Media

• Communicatie Ethisch en Gezond Sporten

• Praktische opvolging documentaire damesploeg Toestelturnen meisjes

http://www.tokyo2021.gobelgym.be/
https://www.youtube.com/watch?v=JnjqcrO3Tuc&list=PLqlk0BHeQFH2BasZ4p2YW-7Yg8wWnj-4G


Clubondersteuning



Q4Gym
Jeugdsportfonds

• 52 clubs haalden het Q4Gym-label

• 130 clubs kwamen in aanmerking voor werkingssubsidies

• 8 clubs met actie i.f.v. kwaliteitsverbetering (API)

• 38 G-Gymclubs

• Totaal: 198/321 ontvingen incentives van het Jeugdsportfonds

• Verdeeld bedrag: 160 719 euro

• Aanpassing Q4Gym-tool naar beleidsperiode 2021-2024, met o.a.

• Uitbreiding Gezond en ethisch sporten

• Extra: G-Gym



Online startvergadering

2020

• September 2020

• Inhoud:

• Clubondersteuning n.a.v. corona

• Impact corona op de verschillende domeinen van 

de clubwerking (wedstrijden, opleidingen,…)

• Nieuw ledenbeheer: GA2020

• Jeugdsportfonds en Q4Gym

• Gymtopia

• More than Gym Doeboek

258
aanwezige clubs

442
aanwezige bestuurders



Online clubmeetings
2020

• December 2020

• Inhoud:

• Coronamaatregelen

• Wat met lidgelden?

• Good practices:

• Acties sporters

• Financiële acties

• Impact corona op de werking?

• Bevraging work load bestuurders

13
organisaties

177
aanwezige clubs

285
aanwezige bestuurders



Clubondersteuning is ook…

Team clubondersteuning is actief op volgende domeinen:

• Advies i.k.v. samenwerkingen, fusies, realisatie eigen 

infrastructuur – begeleiding van 12 projecten

• Verminderen work load bestuurders

• Trainers App – gebruikt door 101 clubs

• Acties i.f.v. Ethisch verantwoord sporten

• Gedragscode clubs

• Opleidingen API’s clubs

• Coördinatie van de regiowerking i.s.m. regiocoördinatoren

• Begeleiding G-Gymclubs

• Vraaggestuurde clubbezoeken/begeleiding

• Ontwikkelen freerunning



Freerunning - parkour
2020

536
928

1419 1502

2262 2204

2883
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Topsport



TOPSPORT - COVID
2020

• Lockdown 1 vanaf half maart

• Heropstart in fases april/mei

• Juni-oktober: kritische fase binnen de werking

• Samenwerking met Dr. Roel Parys vanaf december

• Opstart van testing via sneltesten vanaf december



Selectie Olympische Spelen Tokyo
2020

WK Stuttgart 2019

• Team Toestelturnen meisjes: selectie OS Tokyo

2020

• De Olympische Spelen schuiven een jaar op naar 2021

→ 4 nieuwe gymnasten vervoegen het team

• Jutta Verkest - GymFlex

• Charlotte Beydts - TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw

• Kéziah Langendock - Gym Passion Herseaux

• Margaux Dandois - Oefening geeft Kracht Duffel

www.tokyo2021.gobelgym.be

https://www.youtube.com/watch?v=JnjqcrO3Tuc&list=PLqlk0BHeQFH2BasZ4p2YW-7Yg8wWnj-4G




TTm - Toestelturnen meisjes
2020

Gymnix

• Seniores

• Team: Zilver

• Finale brug: Goud Fien Enghels

• Finale balk: Brons Maellyse Brassart

• Finale grond: Brons Jade Vansteenkiste

• Juniores

• Team: Zilver

• Finale brug: Brons Jutta Verkest

Geen verdere wedstrijden in 2020 wegens Covid-19

Europees kampioenschap schuift op naar 

21-25 april 2021 in Basel - Zwitserland



TTj - Toestelturnen jongens
2020

Geen wedstrijden in 2020 wegens Covid-19

• Europees kampioenschap schuift op naar 

21-25 april 2021 in Basel - Zwitserland



Acrobatische gymnastiek
2020

Geen wedstrijden in 2020 wegens Covid-19

• Wereldkampioenschap schuift op naar     

2-4 juli 2021 in Geneve - Zwitserland



Trampoline, DMT en Tumbling

2020

Europees Kampioenschap

• Europees kampioenschap schuift op naar                   

19 april - 2 mei 2021 in Sochi - Rusland)

Ritmiek

2020

Europees Kampioenschap

• Europees kampioenschap schuift op naar 26-29 november 

2020 in Kiev – Oekraïne

Door 2de lockdown geen trainingsmogelijkheden voor geselecteerde 

gymnasten en bijgevolg ook geen deelname mogelijk



Rope skipping
2020

Internationale wedstrijden

• Wereldkampioenschap Rope Skipping - juli 2020 (Canada):

• uitgesteld naar juli 2021 → opnieuw geannuleerd wegens Covid-19

• volgende organisatie WK zomer 2023 (aangezien het EK gepland 

staat in de zomer van 2022)

• European Show Contest: november 2020 (Mechelen):

→ uitgesteld naar november 2021 wegens Covid-19



2 4 . 0 2 . 2 0 2 1

Let’s make it a 
time to remember


