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Oudercomité 
28-09-2021 

 
 
Aanwezig: Maarten Kerkaert, Emilie Deblauwe, Frank Vandeberg, Anke Vanhoenacker, Jan 
Goossen, Severine Devuyst, Davy Van der Aa, Veerle Gepts , Ellen Cool 
Verontschuldigd: / 
Locatie: Huis van de Sport, Gent 
Datum volgende vergadering: 28/09/2021 

 

1 AGENDA 

1. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
2. Officiële voorstelling oudercomité voorbereidingen (30’) 
3. Taskforce werkgroepen brainstorm eerste thema(‘s) (60’) 
4. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 

 
2 TERUGKOPPELING GYMFED MANAGEMENT 

De afgelopen vergaderingen zijn verschillende elementen aangerijkt vanuit het oudercomité aan het 
management, maar voorlopig is er nood aan meer terugkoppeling. Dit werd besproken met Time en 
Ilse.  
Advies Visie statement. 
Zij bevestigen dat de input op het visie statement wordt meegenomen en waardevolle input bleek. 
Daarnaast is er ook input van de atletencomissie geweest. Het statement zal in de nabije toekomst 
openbaar worden gemaakt. 
Advies Seizoensopstart 
Voor de volgende meeting zal er een grondige analyse en feedback door Tim worden overgemaakt. 
Kandidatuur werkgroepen en deelname oudercomité leden 
Dit werd zeer goed onthaald door het management, maar het is nu afwachten naar de opstart van de 
werkgroepen. Hierover in de loop van september meer nieuws 
 
3 VOORSTELLING OUDERCOMITÉ 

De flyer werd uitgedeeld op de regiostages aan TTm en TTj onderbouw. 
Tijdens de startvergaderingen van de verschillende disciplines is er eveneens ruimte gemaakt voor 
een toelichting over de werking. Hierbij zal ook het mail adres en de link naar de poll en flyer mee 
naar de ouders gaan. 
 
Tot op heden is er 1 reactie gekomen via het invulformulier. Elke vergadering zullen de nieuwe 
reacties even overlopen worden. 
 
More Than Gym 
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De urgentie is groter dan voorwacht na vorige meeting. De informatie moet reeds binnen zijn voor 
vrijdag 3/9. 
Er wordt beslist om naast 1 algemene tekst over de werking en de voorstelling van het comité 
eveneens een korte voorstelling van elk lid te doen. Hiervoor lichten we toe wie we zijn aan de hand 
van de topsportgymnast waarvan we ouder zijn, daarnaast zullen we eveneens kort een insteek 
meegeven waarom we ons kandidaat stelden voor het comité. Documenten worden gecentraliseerd 
bij Jan en gezamenlijk naar Ellen verstuurd. 
Foto: enkel de groepsfoto in kleur. 
 
 
 
4 TASKFORCE WERKGROEPEN BRAINSTORM EERSTE THEMA(‘S) 

Komende vergaderingen nemen we de tijd om voor elk van de verschillende werkgroepen een 
gezamelijke voorbereiding te doen aan de hand van brainstorm sessies rond de verschillende 
thema’s. Voor elk thema zijn er eveneens één of meerdere kandidaten naar gymfed voorgesteld die 
de input van de ouderraad zullen meenemen tijdens hun participatie. In de verslaggeving zullen de 
verschillende onderwerpen reeds benoemd worden in de vorm van een “bespreking van aspecten 
aangaande de verschillende onderwerpen”, maar het inhoudelijke karakter van elk punt houden we 
voorlopig besloten om de werking van de werkgroepen en de sereniteit rond deze debatten niet te 
hypotheceren. 
In dit verslag zullen zowel de publieke als besloten onderwerpen worden genotuleerd. 
 
Ter info, voorstel kandidaten werkgroepen: 

1. Competenties, opleiding en evaluatie van professionele en niet professionele coaches 
Frank, Maarten, Veerle  

2. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed 
Emilie  

3. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast 
Anke, Frank 

4. Opvolging en welbevinden van de topsportgymnast op sociaal en mentaal vlak 
Jan 

5. Gezond en ethisch sporten op federatie en clubniveau 
Severine 

 
 
4.1 COMPETENTIES, OPLEIDING EN EVALUATIE VAN PROFESSIONELE EN NIET-PROFESSIONELE 

COACHES 

• Bespreking van aspecten aangaande : welk inzicht/kennis moet de coach meester 
zijn, naast de sportspecifieke methodiek. 
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• Bespreking van aspecten aangaande : welk opleidings- en bijscholingstraject geniet 
de coach tijdens zijn verdere cariere als regio of topsport coach. 

• Bespreking van aspecten aangaande : op welke manier wordt de kennisoverdracht 
vanuit topsport naar regio coaches gestimuleerd of georganiseerd? Op welke manier 
wordt de kennisoverdracht binnen topsport/gymfed geconsolideert naar de 
toekomst?  

• Bespreking van aspecten aangaande : pp welke manier verloopt vandaag het contact 
en de informatiestroom tussen coach en ouder/gymnast? 

• Bespreking van aspecten aangaande : op welke manier worden de doelstellingen 
voor teams/gymnasten bepaald? 

 
 
4.2 OPVOLGING EN WELBEVINDEN VAN DE TOPSPORTGYMNAST OP SOCIAAL EN MENTAAL 

VLAK 

Dit onderwerp kwam al even kort tersprake maar moet nog verder uitgediept worden. 
 

• Bespreking van aspecten aangaande : waarom zijn er enkel buitenlandse stages voor 
TTM? 

• Bespreking van aspecten aangaande : wat is het selectiecriterium voor eventuele 
overgang van regiowerking naar Topsport en hoe kan dit gestroomlijnder en 
transparanter gemaakt worden. 

 
  
5 RONDVRAAG EN AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

1. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
2. Taskforce werkgroepen brainstorm thema(‘s)  

a. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed (45’) 
b. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast (45’) 

3. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 
 


