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Oudercomité 

31-03-2022 

 
 
Aanwezig: Emilie Deblauwe, Anke Vanhoenacker, Jan Goossen, Veerle Gepts, Severine 

Devuyst, Frank Vandeberg, Davy Van der Aa 

Verontschuldigd: Maarten Kerkaert 

Locatie: Huis van de sport 

Datum volgende vergadering: 21/04/2022 

 
1 AGENDA 

- Ongevalprocedure, stand van zake 

- Definitie topsporter (nog door te sturen door Ellen) 

- Datum gesprek met acro ouders / Support vanuit het oudercomite. 

- Delegatie verantwoordelijke op buitenlandse wedstrijden 

- Selectie procedure instroombeleid, stand van zake  

- Begeleiding -16jarige gymnasten 

- Psychologische begeleiding jonge gymnasten, groepssessies 

- Open brief van TTJ ouder ivm blessure en voeding 

- Resultaten WK Acro & communicatie omtrent de worldgames - Meer algemeen 

perscommunicatie - ondersteuning oudercomite 

 

2 ONGEVALPROCEDURE, STAND VAN ZAKE 

Op dit moment is de procedure nog in opmaak. In afwachting daarvan werd een lijst opgemaakt met 
alle contactgegevens van het IDT (interdisciplinair team) en Jan Palfijn. Deze werd reeds aan alle 
trainers en IDT bezorgd. 
 
Verder zal een vereenvoudigde procedure opgemaakt worden en aan de trainers en IDT 
doorgegeven worden. Op die manier is nu al duidelijker wie verantwoordelijk is in afwachting van de 
uitgeschreven procedure. 

 
3 DEFINITIE TOPSPORTER 

Wat is topsport? 
- Proces naar optimale ontwikkeling van fysieke en mentale aspecten 
- Internationale prestaties: finaliteit is het leveren van topprestaties op volgende 

tornooien: EK, WK, OS, World Games 
- Unisex 
- Federatie definieert per discipline in haar beleidsplan wat deze topprestaties betekenen 

 
Op het volgende oudercomité zal gekeken worden hoe dit verstaan wordt. 
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4 DATUM GESPREK MET ACRO OUDERS / SUPPORT VANUIT HET OUDERCOMITE. 

Er zal een moment geprikt worden om met de ouders in de huidige werking reeds een overleg in te 
plannen.  JG neemt initiatief en contacteert de acro-ouders. 
 

5 OUDERS ALS GYMFED VERTEGENWOORDIGERS OP BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN. 

Nav het afgelopen WK kwam de vraag van ouders of Gymfed kan overwegen om bij buitenlandse 
wedstrijden een ouder als delegatielid aan te duiden in het geval Gymfed zelf niet in staat is om een 
delegatielid af te vaardigen naast de coaches en jury leden. Meer bepaald bespraken we het 
argument van begeleiding buiten de wedstrijd site in geval van blessure of ongeval. 
Gymfed licht toe dat dit niet in de lijn van het beleid ligt om een niet-gymfed afgevaardigde als 
delegatie lid aan te duiden. 
Het oudercomité is van mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat dergelijke taken door vrijwillige 
ouders worden opgenomen, maar dat het verwacht van de federatie dat bij buitenlandse 
wedstrijden de juiste omkadering en begeleiding wordt voorzien.  
 

 
6 SELECTIE PROCEDURE INSTROOMBELEID, STAND VAN ZAKE  

Sinds kort staat er voor TTM een addendum online. Van de aanbevelingen die in september gedaan 
werden, zouden door Gymfed reeds een aantal zaken zijn toegepast. Op het volgende oudercomité 
zal overlopen worden wat hier exact mee gebeurd is en wat nog op de planning staat. 
 
De selectieprocedure is volgens het oudercomité te ingewikkeld verwoord voor ouders om deze 
gemakkelijk te verstaan. Hier wordt gevraagd om te kijken naar een vereenvoudigde versie. 
 
Bij TTm en TTj wordt in de toekomst getracht om te evolueren naar een procedure waar de 
gedefinieerde norm niet sluitend is en dat het duidelijker is dat de omgeving ook meetelt. 
 
Voor de Acro afdeling wordt door manangement aangebracht dat er nog wordt gewacht op meer 
duidelijkheid omtrent de toekomst voor Acro in functie van de vraag die aan het bestuursorgaan 
werd gesteld. Het oudercomité vraagt zich af of er zo lang niet gewoon verder gewerkt kan worden 
volgens de beleidsnota van de huidige beleidsperiode. 

 
7 BEGELEIDING -16JARIGE GYMNASTEN 

Het onderwerp werd geagendeerd naar aanleiding van een nieuw voorval waarbij een -16 jarige 
gymnast zonder volwassen begeleiding naar een onderzoek buiten de topsport site werd gestuurd. 
Dit ondanks de bevestiging van Gymfed dat dit niet meer mag voorvallen. Het oudercomité verzoekt 
daarom opnieuw om alle partijen van het IDT duidelijker te briefen over de te volgen procedure bij 
het inplannen van medische onderzoeken. Eveneens verwachten de ouders dat zij rechstreeks en 
niet via de kinderen worden op de hoogte gebracht van elke medische actie, onderzoek of voorval. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders dit via de kinderen dienen te vernemen.  
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Voor het verlaten van het internaat tijdens schoolvakanties (wanneer de begeleiding door Gymfed 
georganiseerd is), blijft het principe van toepassing dat elke vakantie opnieuw een toestemming 
moet gegeven worden door de ouders. 
Er zal gekeken worden om deze toe te voegen aan het inschrijvingsformulier voor het verblijf op 
internaat. 
 
Om te bepalen wie wanneer verantwoordelijk is, is het belangrijk dat de procedure die opgemaakt 
wordt, rekening houdt met de mankracht die beschikbaar is op de verschillende momenten van de 
dag. 
 
 
 
 

8 PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING JONGE GYMNASTEN, GROEPSSESSIES 

Op dit moment zijn er reeds mental coach sessis opgestart bij TTm. Deze doortrekken naar ACRO is 
op dit moment niet mogelijk. De onderwerpen van de sessie worden namelijk mede door de coach 
gestuurd door de ervaringen op training. De mental coach observeert dan training om hier op te 
kunnen inspelen. 
De omgeving van een gymnast TTm en ACRO is nog te verschillend om de sessie optimaal te geven 
voor beide groepen samen. 
 
Zijn er onderwerpen die voor iedereen die wel met acro gecombineerd kunnen worden en zijn er 
naar de toekomst toe mogelijkheden/plannen voor dergelijke sessies? Dit moet nog bekeken 
worden.  
 

Het oudercomité stelt zich daarom de vraag of er een uitgewerkt plan bestaat omtrent de 
mentale begeleiding van de gymnasten. Uit dit plan zou toch automatisch een systeem 
kunnen rollen dat inzicht geeft in de sessies die voor elke gymnast hetzelfde zijn en bijgevolg 
over alle disciplines kunnen worden gegeven. 
 
9 OPEN BRIEF VAN TTJ OUDER IVM BLESSURE EN VOEDING 

Er is via het oudercomite mail adres een vraag van een ouder uit de regiowerking binnengekomen 
met betrekking tot een blessure van een gymnast uit de regio werking. Concreet wordt gevraagd om 
te werken aan een betere doorstroom van info van het IDT in Gent naar de artsen waar de regioclubs 
mee samenwerken. Om beter geinformeerd te zijn over het hoe en waarom, wordt het agenda punt 
op de volgende vergadering terug opnieuw opgenomen. 

 
 
10 RESULTATEN WK ACRO & COMMUNICATIE OMTRENT DE WORLDGAMES - MEER 

ALGEMEEN PERSCOMMUNICATIE - ONDERSTEUNING OUDERCOMITE 

Welke communicatie wordt er vanuit Gymfed voorzien voor de World Games?  
Naar aanleiding van het afgelopen WK en de manier waarop met de pers werd contact opgenomen, 
wordt de feedback die van de verschillende ouders ontvangen is, meegenomen in het 
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communicatieplan voor de komende Wereldspelen om ervoor te zorgen dat communicatie met de 
pers proactief is en beter wordt afgestemd met de verschillende partijen zodat verschillende 
initiatieven elkaar niet “voor de voet lopen”. Het is vooral de bedoeling om de verschillende kanalen 
bij elkaar te brengen zodat er vooral een zo breed mogelijke exposure mogelijk is. 

 

11 DE OUDERCOMITE VERSLAGEN OP DE WEBSITE 

De verslagen hebben een nieuwe locatie op de website gekregen. Het leek echter alsof zij 
niet meer actief waren. De verslagen zijn te raadplegen op : 
https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/topsport/oudercomite 
Ook de searchfunctie is ondertussen aangepast en werkt terug naar behoren. 
 
12 VOLGENDE MEETINGS 

21/4/22 
19/5/22 
30/6/22 
 
 

https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/topsport/oudercomite

