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Oudercomité 
07-12-2021 

 
 
Aanwezig: Emilie Deblauwe, Anke Vanhoenacker, Jan Goossen, Maarten Kerkaert, Davy Van der Aa 
Verontschuldigd: Severine Devuyst, Frank Vandeberg 
Locatie: Online meeting 
Datum volgende vergadering: 07/12/2021 

 

1 AGENDA 

1. Introductie (15’) 
2. Overlopen acties werkgroepen (2u) 
3. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 ACTIES EN ITEMS VAN DE VERSCHILLENDE WERKGROEPEN 

De werkgroepen zijn volop van start gegaan. Deze vergadering wordt volledig besteed aan 
het op de hoogte brengen van hoe het verloopt in de werkgroepen. De bedoeling is elkaar te 
ondersteunen waar nodig met bijkomende topics of suggesties. 
 
Opnieuw zullen we de topics meer algemeen benoemen voor het openbaar verslag om de 
sereniteit van de debatten niet te schaden. 
 
2.1 WELBEVINDEN 

We kaarten volgende thema’s aan: 
• We betreuren het dat er geen enkele acro coach in een van de werkgroepenactief is. Dit had 

een meerwaarde kunnen brengen en de coaches ook meer betrokken bij het denkproces, 
zoals dit bijvoorbeeld voor Majorie wel het geval is. 

• Staan de gymnasten wel centraal genoeg in de werking van topsport? 
• Welke cultuurwijziging is nodig? 
• Hoe volledig is de verslaggeving van de werkgroepen? 
• De uitwerking van de brainstorm in de werkgroepen naar de verschillende actiepunten lijkt 

een deel van haar kracht te missen doordat de context lijkt verloren te gaan. Dit zal zeker 
worden meegenomen in de taskforce meeting. 

 
2.2 REGELGEVING 

We kaarten volgende thema’s aan: 
• Zijn er nog missende topics? 
• Wat met blessure procedures? 
• Wordt het verslag niet te summier uitgeschreven? 
• Waaqr staat Panega? 
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• Wat is het vervolg op dit traject? 
 
2.3 COMPETENTIES EN OPLEIDING COACHES 

We kaarten volgende thema’s aan: 
• Ook in deze werkgroep vooral vragen rond het vervolg en het niet verloren laten gaan van de 

waarde van de brainstormsessie door het vervolgtraject.  
• Wordt het verslag niet te summier uitgeschreven? 

 
 
 
2.4 INPUT OP DE RAPPORTERING 

• De algemene tenneur is in elke werkgroep identiek. Het werk dat wordt geleverd is zeer 
constructief en zinvol. Er is vooral een grote bezorgdheid dat het werk dat werd geleverd 
verloren kan gaan door de volgende stappen waarin de rapportering en de opsplisting in 
tasks te summier is omschreven. Dit nemen we mee naar de taskforcemeeting om als 
agendapunt aan te kaarten. 
 

3 RONDVRAAG EN AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

Acties:  
 
We spreken maandag 13 december vanaf 20u30 af om Emilie haar doorgestuurde lijst aan te vullen 
met gedragen oudercomité topics. 
 
Emilie stuurt Google Meet invitatie door naar alle OC leden. 
 


