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Oudercomité 
28-09-2021 

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

 

1 AGENDA 

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’) 
 
2 TERUGKOPPELING GYMFED MANAGEMENT 

Advies Seizoensopstart 
De grondige analyse en feedback door Tim werd nog niet overgemaakt. Hij belooft dit tegen 
volgende vergadering 
Kandidatuur werkgroepen en deelname oudercomité leden 
Er is beslist dat er effectief per werkgroep 1 ouder zal meezetelen. Dit werd als volgt 
opgezet: voor elke groep is er één ouder die zal zetelen, met een back up in het geval de 
vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn. De personen in het rood worden gevraagd om de 
trekker te zijn. 

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

2. Beleid en regelgeving binnen topsportwerking van Gymfed 
Emilie 

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

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

5. Gezond en ethisch sporten op federatie en clubniveau 
Severine 

 
Bestuurorgaan 
Afgelopen bestuurorgaan werd het oudercomité en de athletencomissie voorgesteld. De 
werking en organisatie wordt door de leden van het bestuurorgaan bijzonder warm 
onthaald. Er was eveneens lovende kritiek voor de dynamische werking en de reeds 
geboekte resultaten. 
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Oudercomité 

 
 
Vanuit het bestuurorgaan kwam het advies om in de toekomst beter gebruik wordt gemaakt 
van een QR code bij het vermelden van de anonieme rondvraag die het oudercomité heeft 
opgesteld. 
Daarnaast is er een open vraag aan het oudercomité om als onafhankelijke partij een 
tevredenheidsenquete op te zetten, die dan periodiek kan worden herhaald om later als 
“benchmark” te fungeren.  
Er zal in de volgende vergadering worden beslist over de periodiciteit van de terugkoppeling 
tussen oudercomité en bestuurorgaan. (de gebruikte presentatie is te consulteren op 
https://www.dropbox.com/s/g4nuww9prsefjoi/Oudercomite_presentatie_RVB.pdf?dl=0) 
Tenslotte stelt het bestuursorgaan voor om eventueel een gerichte mailing te doen indien 
de enquete onder de ouders geen grote input geeft. 
 
Communicatie omtrent blijven van de TTM coaches is goed gecommuniceerd.  
 
 
3 INPUT POLL 

Op dit ogenblik zij er slechts 2 personen die de poll hebben ingevuld. We beslissen volgende 
vergadering over eventuele acties voor bijkomende oproep. 

 
4 TASKFORCE WERKGROEPEN BRAINSTORM EERSTE THEMA(‘S) 

4.1 BELEID EN REGELGEVING BINNEN TOPSPORTWERKING VAN GYMFED  

1. Bespreking van aspecten aangaande : communicatie naar ouders acro 
2. Bespreking van aspecten aangaande : is er een cultuur en visie gedragen doorheen de 

organisatie? 
3. Bespreking van aspecten aangaande : welke structuur en processen bepaalt de manier van 

werken voor de medewerkers van topsport? 
4. Bespreking van aspecten aangaande : welk beleid wordt er gevoerd aangaande de 

overlappende “disciplines” zoals school en internaat? 
5. Bespreking van aspecten aangaande : verbetering in de organisatie naar gymnasten en 

ouders. 
6. Bespreking van aspecten aangaande : verlofregeling intra-disciplinair 
7. Bespreking van aspecten aangaande : structuur en samenwerking tussen topsport en 

regiowerking. 
 

 
Op de gymfed site staat het beleidsplan van 20-21-24. Dit document geeft aan welke acties 
er gepland zijn. Emilie neemt ter voorbereiding dit document eveneens door, zodat er een 
beter zicht is van welke intenties het management heeft naar de toekomst toe. 
https://gymfed.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/editor/4ba666f2c9d988d656787c9ac6600c87.pdf 
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nieuw tuchtreglement 
https://gymfed.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/editor/660fb5f51169515682ddcc620ef85204.pdf 
 
 
4.2 MEDISCHE OPVOLGING EN WELBEVINDEN VAN DE TOPSPORTGYMNAST  

 Wordt verdaagd naar volgende vergadering wegens tijdsgebrek. 
 

5 RONDVRAAG EN AGENDA VOLGENDE VERGADERING 

4. Terugkoppeling Gymfed management (15’) 
5. Taskforce werkgroepen brainstorm thema(‘s)  

a. Medische opvolging en welbevinden van de topsportgymnast (30’) 
b. Opvolging en welbevinden van de topsportgymnast op sociaal en mentaal vlak (30’) 
c. Gezond en ethisch sporten op federatie en clubniveau (30’) 

6. Rondvraag en agenda volgende vergadering (15’) 
 


