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GYMNASTIEK KENT IEDEREEN
Gymnastiek is een basissport voor vele andere sporten. Iedereen
is ooit wel in contact gekomen met de sport en velen hebben het
ooit zelf beoefend.



BASISSPORT
GYMNASTIEK IS VANOUDS IN ONS LEVEN AANWEZIG

Door haar veelzijdigheid (lenigheid, kracht, coördinatie, durf, …) is
gymnastiek dé basissport bij uitstek voor jonge kinderen en een ideale
start naar het levenslang sporten.

Gymnastiek is dus vaak een instapsport maar is ook veel meer dan dat.

Gymnastiek is al lang niet meer het turnen dat vele mensen kennen.



MEER DAN TURNEN
MAAR GYMNASTIEK HEEFT NIET STILGESTAAN

Vandaag is gymnastiek veel meer dan het basisturnen van op school.
Denk maar aan Acrogym, Tumbling, Rope Skipping en Freerunning.
Nieuwe disciplines, meer spektakel, …

Gymnastiek is een universele sport met wereldwijd meer dan
50 miljoen beoefenaars. De gymsport is ondertussen mee geëvolueerd,
geprofessionaliseerd en innovatiever geworden.

Gymnastiek is niet alleen meer een basissport voor andere
sportdisciplines, maar groeit meer dan ooit verder als volwaardige sport
met haar eigenheid, eigen disciplines en eigen waarden.



DE DISCIPLINES
GYMNASTIEK IS MEER DAN TURNEN



Plezier“
“

Fair-Play“
“

Kwaliteit

DE WAARDEN
WAAR STAAT DE GYMSPORT VOOR

“ “
“



POPULARITEIT GROEIT
SPORTIEVE RESULTATEN EN PROFESSIONELE WERKING

Gymnastiek geniet media-aandacht, dankzij:

Uitbouw en inclusie nieuwe disciplines
Rope Skipping (> 5 000 leden)
Freerunning (> 3 000 leden)

Topsportwerking
Olympische teamfinale Toestelturnen meisjes Tokyo 2021
Nina Derwael als inspirerend en populair uithangbord
Historische resultaten topsportwerking Toestelturnen & Acro



Olympische teamselectie 2021 – 5de plaats
Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw)             
Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux)
Jutta Verkest (Gymflex)
Lisa Vaelen (Gympies Keerbergen)



Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw)             
OLYMPISCH KAMPIOEN DAMESBRUG 2021

Beste Belgische turnster ooit
• Wereldkampioen damesbrug (2018 & 2019)
• Sportvrouw van het jaar (2018 & 2019)
• Won in 2018 alle bestaande sportieve ‘prijzen’ in België
• Olympisch kampioen Damesbrug 2021



Is de inspirerende schakel binnen de brede waaier van
gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt de clubs zodat
recreanten, competitiegymnasten en topsporters hun sport op
een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.

GYMFED IN CIJFERS



GYMFED 
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN 

3
Derde grootste federatie van de 40

unisportfederaties, na voetbal en tennis! 

50
Vaste medewerkers die dagelijks de 

gymsport vertegenwoordigen

318
Clubs die aangesloten zijn 

bij de federatie

19.000
Vrijwilligers die zich 

voor de gymsport engageren

121.982
Aangesloten leden 

bij de federatie (op jaarbasis)

350.000
Familieleden en sympathisanten die 

betrokken zijn



GYMFED 
DE SOCIO-DEMOGRAFISCHE VERDELING VAN GYMFED-LEDEN

24 %

76 %



GYMFED-EVOLUTIE
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN 

*Het Coronavirus heeft een beperkte invloed op het ledenaantal 2020-2021 



Gymfed coördineert de werking van gymnastiek in Vlaanderen op
recreatief, competitief en topsportniveau.

DAGELIJKSE WERKING



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

Gymfed zorgt voor een ondersteuning van de gymsport op
verschillende niveaus.

TOPSPORT NIVEAU

Ondersteuning en begeleiding van Vlaamse atleten richting
internationale top:

Doorgedreven talentdetectie
± 137 topsportstatuten schooljaar 2021-2022

Gymfed-topsportcentrum in Gent
±67 atleten in de disciplines:

Toestelturnen jongens
Toestelturnen meisjes
Acro



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

Gymfed zorgt voor een ondersteuning van de gymsport op
verschillende niveaus.

TOPSPORT NIVEAU

Kwalitatieve professionele omkadering en opleiding
30-tal topcoaches
Interdisciplinair team Topsportcentrum Gent

Kwalitatieve topsport infrastructuur
De topgymnastiekhal te Gent, waar dagelijks heel wat
topsportgymnasten trainen, behoort tot de top van Europa



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

TOPSPORT INFRASTRUCTUUR GENT



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

Gymfed zorgt voor een ondersteuning van de gymsport op verschillende
niveaus.

BREEDTESPORT - RECREATIE | COMPETITIE NIVEAU

Begeleiden, informeren en ondersteunen van de clubs en trainers binnen
verschillende domeinen:

Algemene werking (bestuur, administratie, financieel,…)
Sportief (sporttechnische programma’s, opleidingen,...)
Organisaties en events (wedstrijden, happenings, …)
Marketing & Communicatie (clubcommunicatie, partnerships,…)

Promotie van de sport in Vlaanderen en de daarbij horende 
ledenacquisitie en -retentie.



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

Gymfed zorgt voor een ondersteuning van de gymsport op verschillende
niveaus.

BREEDTESPORT - RECREATIE | COMPETITIE NIVEAU

Uitbouwen en onderhouden van een goede regiowerking.

Aanbieden van opleidingen voor trainers en officials.

Introduceren van nieuwe sportdisciplines en continue innovatie
vb. Freerunning, Rope Skipping …



DAGELIJKSE WERKING
GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN

Gymfed werkt met een kwaliteitstool waarbij ze kwaliteitsvolle
clubs erkent en beloont met het Q4Gym-label. 70% van de
aangesloten clubs heeft de voorbije jaren een kwaliteitslabel
behaald.



TOUCHPOINTS
Als federatie staan we dagelijks in contact met onze clubs, trainers,
leden, gym-community … via verschillende communicatiekanalen.



TOUCHPOINTS GYMFED
ONLINE & OFFLINE COMMUNICATIE

COMMUNICATIESTRATEGIE GYMFED

WHY: Waarom zijn wij er als federatie 
• Sporters kwalitatief en levenslang aan gymnastiek laten doen 
• Promoten van de gymsport

HOW: Hoe zijn wij er al federatie
• Ontwikkelen en ondersteunen om clubs en trainers sterker te maken 

WHAT: Wat doen we als federatie 
Aanbod in de volgende domeinen

• Algemene ondersteuning (administratie/clubs)
• Sportief aanbod
• Organisaties en events
• Topsport
• Promotie gymsport



TOUCHPOINTS GYMFED
ONLINE & OFFLINE COMMUNICATIE

COMMUNICATIESTRATEGIE GYMFED

Gymfed tracht zo dicht mogelijk bij haar clubs, trainers, sporters en 
ouders te staan door het voeren van een doordachte, efficiënte en 
aantrekkelijke communicatie.  

Een extern communicatiebeleid waarbij kwaliteitsvolle informatie, 
afgestemd op de doelgroep, omtrent beleid, organisaties en projecten 
op het juiste moment, aan de juiste doelgroep via het juiste 
communicatiekanaal gebracht wordt. 

We focussen op een online communicatiestrategie om de 
doelgroep op elk moment relevante content te bieden als 
antwoord op zijn informatiebehoefte. 



TOUCHPOINTS GYMFED
ONLINE COMMUNICATIE

DIGITALE KANALEN: WEBSITE

www.gymfed.be is een content hub waar we informatie brengen over onze
federatie, disciplines, activiteiten, topsportwerking,…

Met de “Mijn Gymfed”-community krijgen alle Gymfed-leden exclusief
toegang tot hun persoonlijk Mijn Gymfed-account.

Facts Mijn Gymfed:
• Content op basis van interesseveld uniek lid
• Trainersplatform met methodische documenten en video’s
• Downloaden Gymfed-lidkaart
• Module zoekertjes
• Inschrijvingsmodule Gymfed-opleidingen
• …

326.000 Gebruikers

Key facts Website

737.000 Sessies

2.850.000 Paginaweergaven

37.700 Ingelogde leden

Cijfers jaarbasis 2021

http://www.gymfed.be/


TOUCHPOINTS GYMFED
ONLINE COMMUNICATIE

DIGITALE KANALEN: SOCIAL MEDIA

Gymfed is ook aanwezig op verschillende social media kanalen
zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Deze kanalen maken het mogelijk om partners mee te nemen in de
online content creatie.

23.535 Fans

Key facts Social Media

16.326 Followers

2.654 Followers

+ 5.200.000
Bereik op social media

+ 500.000
Engagement op social media

Cijfers jaarbasis 2021



TOUCHPOINTS GYMFED
OFFLINE COMMUNICATIE

More Than Gym Doeboek

Een papieren doeboek op maat van de sporters tussen de 6 en 12 jaar met
spelletjes, opdrachten en tips in de verschillende disciplines.

Doeboek wordt bij de opstart van het seizoen verdeeld via de clubs aan de
leden.

Met het More Than Gym Doeboek focussen we op een contactmoment
met onze sporters en ouders in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Hierbij
legt de klemtoon op de brede promotie van de gymsport.



TOUCHPOINTS GYMFED
OFFLINE COMMUNICATIE

EVENTS

Gymfed organiseert ook heel wat events op verschillende niveaus. 
Het Gymgala, Opleidingsweekend voor trainers, Best Show Teams finale,… 
staan jaarlijks op het programma.

Ook internationale wedstrijdorganisaties, het Groot Belgisch 
Kampioenschap en TOP-events zoals het WK Turnen 2023 behoren tot de 
werking van de federatie.

+ 100
Eigen events per jaar

+ 75.000
Aanwezigen op deze events
TV-coverage (samenvattingen Gymgala,
live uitzendingen grote wedstrijden…)



ONZE UITDAGINGEN
Als federatie staan we voor heel wat uitdagingen voor de
toekomst. Uitdagingen waar we de komende jaren hard aan zullen
werken.



WE ARE GYM
WAAR STAAN WE VOOR IN DE TOEKOMST

LEVENSLANG SPORTEN
Huidige en toekomstige leden levenslang laten sporten

ONDERSTEUNEN
Clubs en trainers ondersteunen in de clubwerking

PROMOTEN
De gymsport in de brede media positioneren en een
positieve perceptie creëren bij het brede publiek

COMMUNICEREN
Betrokkenheid en engagegement creëren bij de volledige
community

LANGETERMIJN PARTNERSHIPS
Structureel langetermijn partnerships



OUR DREAMS
2021-2024

SPORTIEVE 
WERKING

ALGEMENE 
WERKING

Aanbod van A tot Z afstemmen op de 
noden, ontwikkelingsfasen en behoeften 
van de sporters. Zowel op het vlak van 
programma’s, opgeleide trainers als 
juryleden

Clubs en leden kwalitatieve en 
aantrekkelijke tools, hulpmiddelen 
en programma’s aanreiken om op 
een efficiënte en kwaliteitsvolle 
manier te kunnen werken

CLUB-
ONDERSTEUNING

Tools, programma’s en modellen 
introduceren en integreren in de 
dagelijkse werking van de clubs

ORGANISATIES & 
EVENTS

Bestaande organisaties en events 
optimaliseren waarbij maximaal 
ingezet wordt op de kwaliteit en 
beleving voor elke betrokkene

COMMUNICATIE

Gymsport promoten en ontwikkelen 
van positief imago & betrokkenheid 
creëren bij de verschillende 
doelgroepen. Een 
voorbeeldfederatie zijn op vlak van 
interne en externe communicatie 

TOPSPORT

Top 8 mondiaal binnen de 
disciplines Toestelturnen 
jongens en meisjes



UITDAGINGEN
PROJECTEN TOT 2024

BREEDTESPORT COMPETITIESPORT TOPSPORT EVENTS COMMUNICATIE

Integratie
Kleutergym-
programma “Kidies”

Integratie 
coachesplatform met 
beeldmateriaal 
Coach@Home

Awareness en 
integratie Gymfed-
sportmodel (lange 
termijnvisie op 
gymnastiek)

Ontwikkeling mentale 
leerlijn voor sporters 
en lesgevers

Uitbouw en 
optimalisatie 
competitiecircuit

Toestelturnen:
2024 - OS: 

Allroundfinales      
Toestelfinales
Medailles

Acrobatische Gymnastiek:
Medailles op EK’s, WK’s en 
European Games/World 
Games

Gymgala 2022 & 2024 
jaarlijkse spektakelshow

Groot BK 2022

WK Turnen 2023 
Toestelturnen jongens en 
meisjes 

FIT-Challenge 2024  
Internationale competitie 
Toestelturnen meisjes

Supporterscampagne 
World Games 2022 &  
Olympische Spelen 
2024

Communicatie en 
activatie WK Turnen 
2023

Ondersteuning clubs 
in (digitale) 
communicatie

Promotie gymsport

ALGEMENE 
WERKING

Innovatie: uitbouw 
disciplines (Rope 
Skipping, Free 
Running…)

Optimaliseren 
clubondersteuning en 
dienstverlening

Verdere uitbouw 
gezond en ethisch 
sporten

https://www.youtube.com/watch?v=bnbXIfB1C1k


Gymnastiekfederatie Vlaanderen
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
info@gymfed.be


