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Oudercomité 

24-01-2022 

 
 
Aanwezig: Emilie Deblauwe, Anke Vanhoenacker, Jan Goossen, Maarten Kerkaert, Davy 

Van der Aa, Veerle Gepts, Severine Devuyst 

Verontschuldigd: Frank Vandeberg 

Locatie: Online meeting 

Datum volgende vergadering: 24/02/2022 

 
1 AGENDA 

1. Introductie (15’) 

2. Evaluatie afgelopen jaar (30min) 

3. Evaluatie en stand van zake werkgroepen nav rapport en aanbevelingen 

grensoverschrijdend gedrag (40min) 

4. Planning en acties 2022 (20min) 

5. Nieuwjaarsbrief (15min) 

6. Deelname gymfed vertegenwoordiger bij het oudercomite (10 min) 

7. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 INTRODUCTIE 

Start van het nieuwe jaar. Er is voorlopig nog geen feedback van Gymfed management. De 
laatste meeting is misgelopen door agenda conflict van Jan maar er is nog geen nieuwe 
datum vastgelegd. 

 

3 EVALUATIE AFGELOPEN JAAR 

Ter voorbereiding werden volgende items als mogelijke topics meegenomen om de 
vergadering voor te bereiden :  
Samenkomsten, individuele bijdragen, spagaat topsport en regiowerking, feedback gymfed, 
structuur en verloop meetings, agenda en topics, communicatie en participatie, behalen we 
onze doelstelling? (wat is onze doelstelling?), verslaggeving, veranderingen binnen gymfed 
en onze impact hierop, nog andere items? 
We doen een ronde en iedere deelnemer krijgt globaal 5 minuten om zijn evaluatie met het 
team te delen. Volgende onderwerpen geven de algemene teneur van deze input weer. 
Sommige items zijn overlappend. 
 

▪  

▪ roundup van het jaar – we hebben reeds enkele mooie dingen gepresteerd.  
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▪ Het is nog te onduidelijk wat er eigenlijk is gebeurd in de werkgroepen, tenzij voor 

de ouders die erin waren afgevaardigd. 

▪ De “Nieuwjaarsbrief” is een goede weergave van de verschillende zaken die we al 

hebben verwezenlijkt, zeker wetende dat we allen vrijwilligers zijn. 

▪ De energie die in de werkgroepen is gegaan mogen we niet onderschatten. 

▪ We hebben weinig voeling of we een echte stempel hebben kunnen zetten op de 

werking van topsport met onze input. 

▪ We voelen weinig input van de gymfed, er is te weinig feedback. 

▪ Vergaderingen lopen goed, maar het is aangewezen om voor 2022 meerdere data 

vast te leggen zodat dit vlotter verloopt en iedereen makkelijker zijn agenda kan 

afstemmen. 

▪ We moeten ook als groep meer naar buiten blijven komen, de informele contacten 

met ouders zijn belangrijk en mogen wat worden opgevoerd. 

▪ De deelname aan het oudercomité is een zeer rijke ervaring. 

▪ In de werkgroep meewerken helpt om een voeling te hebben maar ze is wel vrij 

beperkt – in de WG beleid kwamen er zeker verschillende elementen ter sprake, 

maar ook nu blijft het moeilijk om in te schatten waar de topsportwerking reeds 

probeert te verbeteren. Ook in de WG is de info toch beperkt. 

▪ Terugkoppeling naar ouders is nog te beperkt – we hebben te weinig input van 

Gymfed om dit goed te organiseren. 

▪ De basis en wat we in kaart hebben gebracht het afgelopen jaar is een zeer goede 

basis. Er moet nu verder gesleuteld worden zodat het nieuwe seizoen effectief de 

vruchten hiervan kan plukken. 

▪ Ons doel voor het komend half jaar zou moeten zijn om beter te moniteren of 

beleidsveranderingen worden doorgevoerd. 

▪ Er is een veranderingsproces merkbaar bij de Acro trainers, er worden stappen 

gezet om de communicatie te verbeteren. 

▪ Er is  teveel gossip in de wandelgangen rond zaken die gebeuren of rondgaan 

waarop we geen antoord hebben (vb toestelturnen dat van de topsportwerking 

terug naar de regiowerking zou gaan) Dit dienen we na te vragen bij het Gymfed 

management. 

▪ Soms warden we op snelheid gepakt in de taskforce en konden we weinig 

toegevoegde waarde brengen omdat de werkgroepen vaak overdag warden 

ingepland. 

▪ Het is een idee om de enquete nog eens te activeren. 

▪ We hebben gevraagd naar instroom en selectie en hoe dit voor het nieuwe seizoen 

zal worden georganiseerd. Hierop hebben we nog geen antwoord van gymfed 

management. 
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4 EVALUATIE EN STAND VAN ZAKE WERKGROEPEN 

De laatste sessie werd voor de meeste werkgroepen geannuleerd en we wachten voorlopig 
nog op het resultaat. Algemeen kregen de meeste mensen de indruk dat het een vrij 
theoretische benadering is waarvan de uitkomst vooral zal afhangen van de verdere 
implementatie. Dit is echter niet in handen van de werkgroep. De taskforce zal dit dus verder 
moeten opvolgen. Ook het oudercomité wil hierin zeker een waakzame rol opnemen.  
Voorlopig zullen we dus samen met de ouders geduldig wachten op de eerste rapportering 
van de werkgroepen coach die gymfed heeft aangesteld. 
 
De topics die we bespraken 

1. WG beleid 
1. Er is weinig input vanuit de coordinator over de verschillende 

werkgroepen 
2. De werkgroep heeft een duidelijke richtlijn omschreven omtrent de 

benaming “wat is een topsporter?” De definities hiervan zullen 
eerstdaags gecommuniceerd worden. 

3. Het is niet duidelijk hoe het werk effectief gaat bijdragen aan de 
toekomst. 

4. In de werkgroep leek het dat alle elementen al op een of andere 
manier deel uitmaken van een veranderingstraject dat al is ingezet.  

5. Er is reeds een uitleg gegeven over hoe de instroom wordt aangepast 
– gymtopia – hierover zou meer uitleg kunnen gecommuniceerd 
worden naar de ouders van de regiowerking. 

6. Er wordt rijkhalsend uitgekenen naar de samenvatting van de 
werkgroepen coordinator. 

7. De ervaring om er aan deel te nemen was positief 
2. WG coaches 

1. Indruk dat er op de achtergrond al zaken bezig zijn binnen het 
topsportbeleid end at de coaches al aan een opleidingstraject zijn 
gestart. 

2. Er is al evolutie in hoe men naar competenties kijkt 
3. Soms was participatie moeilijk omdat er veel achtergrondinformatie 

nodig is om goed te begrijpen waar de topics over gaan. Als ouder heb 
je daar maar een beperkt zicht op. 

4. Er is blijkbaar iemand binnen gymfed aangetrokken om 
opleidingstrajecten te organiseren voor de coaches. 

5. We hebben als ouders zeker bijgedragen rond de vormgeving van wat 
al geinitieerd werd in het coaches opleidingstraject. 
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6. Onze opmerking rond de uitrol naar regioclubs is nog niet echt 
opgenomen of lijkt nog te vaag – samenwerking met regiowerking lijkt 
nog niet opgevangen door topsportbeleid. 

7. Op hoog niveau lijkt de juiste weg ingeslagen, maar op club-regio 
werking niveau lijkt er een groot problem te bestaan. Hierin kunnen 
we zeker meer navraag doen. 

8. De werking van de werkgroepen voelde heel theoretisch 
3. WG ethische comissie 

1. De deelname door onze vertegenwoordiger is niet gelukt omwille van 
planningsproblemen. Er is nog geen rapport omtrent de afwikkeling. 

4. WG welbevinden gymnasten 
1. Er is nog geen rapport 
2. De werkgroep heeft sterk vergaderd met degelijke resultaten, die 

echter nog niet allemaal zijn uitgewerkt. 
5. WG medisch 

1. Onze vertegenwoordiger is niet aanwezig tijdens de meeting, verslag 
volgt nog. 

 
 
5 PLANNING EN DOELSTELLINGEN 2022 

De algemene doelstellingen voor dit jaar werden in 4 objectieven geformuleerd : 

1. Samen met gymfed het resultaat of de acties volgend op de onderwerpen die 
we aankaarten, sneller en beter naar de ouders communiceren. 

2. Waken en opvolging implementatie van onze feedback in de werkgroepen en 
zodra het mogelijk is naar ouders rapporteren 

3. Faciliteren en analyseren van duidelijke communicatie van verschillende 
topics ter verbetering van de gymfed. 

1.  instroom en selectie 
2. Ongevallenprocedure 
3. IDT werking bij Acro 
4. Veilighed en begeleiding van gymnasten zowel binnen als buiten de 

topsportwerking 
4. Faciliteren en stimuleren van te nemen acties binnen gymfed 

Specifieke vragen die we ons vandaag als oudercomité stellen en die we vandaag aan het 
topsport management richten : 

1. Wat is de huidige selectie procedure en instroombeleid voor de nieuwe 
gymnasten die mogelijk volgend seizoen kunnen toetreden? 

2. Is er een ongeval procedure? Hoe is die gecommuniceerd, waar hangt dit? 
Wie kent ze? 
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3. De meldingsprocedure, het functioneren van de API, hoe werkt dit, hoe het 
verloopt het vervolg op een melding, wat wordt opgevolgd en wie erbij 
betrokken wordt? 

4. Het verlaten van het domein door een gymnast wordt niet steeds door een 
volwassene begeleidt. Hoe zit dit? (vb medische onderzoeken etc) Wie is op 
welk moment van de dag verantwoordelijk voor de gymnasten? Is dit duidelijk 
omschreven? 

5. Is er al nieuws over de straatverlichting op het domein? 
6. Is er al meer nieuws over het IDT voor acro? 

6 DEELNAME GYMFED VERTEGENWOORDIGER BIJ HET OUDERCOMITE 

De vergaderingen waarbij een gymfedvertegenwoordiger aanwezig is, heeft het voordeel dat 
snelle en rechtstreekse “gymfed” verduidelijkingen mogelijk zijn. Daarnaast bieden de 
vergaderigen zonder vertegenwoordiger de mogelijkheid om ook over delicate onderwerpen 
eerst de meningen met minder remming gelijk te stemmen. We verkiezen daarom een 
systeem waarbij we de gymfedvertegenwoordiger zullen vragen om steeds bij het 2de deel 
van de vergadering aan te sluiten zodat we optimaal kunnen functioneren. We behouden 
het eerste deel van de vergadering als een informeel moment om van gedachte te wisselen 
indien nodig. 
 
7 NIEUWJAARSBRIEF 

De brief is klaar. Enkel de link naar de enquete en de doelstellingen voor 2022 nog 
toevoegen en dan kan de brief verstuurd worden. We gaan alsvolgt tewerk.  

▪ Brief laten publiceren bij de verslagen op de gymfed website 

▪ Brief laten mailen naar alle betrokken ouders van de topsport en regio werking 

▪ Comité leden zullen ouders ook rechstreeks via Whatsapp op de hoogte brengen van de 

publicatie. 

Toelichting bij het item Acro.  

In samenspraak en op voorstel van Tim Moreau wordt eerstdaags een rondetafel gesprek 

georganiseerd voor de ouders van de acrobatische gymnastiek. De doelstelling is een constructief 

overleg om samen te kijken op welke manier de werking eventueel kan verbeteren waar nodig. Dit 

initiatief zal nog verder uitgewerkt worden. 

 

8 VOLGENDE MEETING 

24/2/22 
31/3/22 
21/4/22 
19/5/22 
30/6/22 
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