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Atletencommissie 

24-02-2022 

 
 
Aanwezig: Senna Deriks, Yana Vastavel, Lore Vanden Berghe, Cindy Vandenhole, Luka Van den Keybus, 

Velika De Jaeger, Dominique Verlent, Tim Moriau (eerste deel) 

Verontschuldigd: Tachina Peeters, Julie Zels 

Locatie: Huis van de sport + Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 TERUGKOPPELING NAAR DE AC 

Enkele leden maken zich zorgen over de werking van de AC. Er is een tekort aan feedback van 

Gymfed. Er werden de afgelopen maanden verschillende onderwerpen besproken op de AC maar 

wat doet Gymfed hier verder mee? Zijn onze adviezen en ideeën al verder opgenomen binnen de 

werking van Gymfed? Er heerst een vrees dat de AC werk levert zonder een effectieve invloed te 

hebben op Gymfed. 

 

Antwoord van Dominique en Tim: Dominique maakte een excel op waarin de ideeën en vragen, 

geformuleerd in de atletencommissie, opgelijst werden + feedback rond opvolging. Hiermee werd 

een overzicht gegeven van wat er effectief al verwezenlijkt is. 

 

Na elke atletencommissie en elk oudercomité zal de dag erna structureel een terugkoppelmoment 

ingepland worden naar het management toe (Tim-Dominique/Ellen). Hierdoor kunnen 

vragen/adviezen onmiddellijk beantwoord worden. 

 

 

2 BESPREKING WERKING AC TOT NU TOE 

 

De doelgroep van de atletencommissie (AC) moet nog duidelijker worden. De AC is het eens dat men 

zich vooral richt naar gymnasten binnen de wedstrijdsport, maar de afbakening van een niveau is 

moeilijk, omdat dit per discipline over een heel andere grootorde gaat.  

 

Het is belangrijk om vooral ook op wedstrijden en activiteiten signalen en ideeën op te pikken en mee 

te nemen ter bespreking in de AC. Cindy geeft hierin een goed voorbeeld: tijdens een wedstrijd B-

niveau TTM was er plots dopingcontrole, wat toch wat lichte ‘paniek’ veroorzaakte bij gymnasten, 

ouders en coaches omdat zij hier veel minder mee bekend zijn. Hieruit is een duidelijke nood gebleken 

om gymnasten en coaches beter te informeren rond dit thema.  
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Atletencommissie 

04-01-2022 

Eens de doelgroep duidelijk omschreven is, kan hier ook op de wedstrijden iets rond gezegd worden 

en kan ook de instagram gelanceerd worden. Normaal gezien zou ook elk lid van de AC intussen een 

pin moeten ontvangen hebben die kan gedragen worden als je op een wedstrijd bent. Er wordt 

opgemerkt dat de pin nog niet door iedereen ontvangen werd. 

 

 

3 ACTIEPLAN ETHIEK 

• Het actieplan ethiek vat alle actiepunten samen die vanuit de verschillende werkgroepen naar voor 

zijn gekomen. Dit is een heel lange lijst geworden die ook aan de taskforce werd voorgelegd. De 

volgende stap is nu het opmaken van een actieplan 2022. 

 

• Het herstel en integratie-traject werd opgestart.  Meer info volgt. 

 

 

4 VOLGENDE VERGADERING 

 

Lore stuurt doodle rond. Frequentie van de Atletencommissie wordt vastgelegd op elke 5 à 6 weken. 

 


