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• De Gymfed betekent voor mij:
Een federatie waarin veel gedreven mensen actief zijn, om iedereen de kans te geven op zijn niveau
levenslang aan gymnastiek te doen. Een federatie die over heel wat kennis beschikt en deze
maximaal wil inzetten om gymnastiek door heel Vlaanderen in de best mogelijke condities aan te
bieden, samen met meer dan 300 clubs.
• De kernwaarden van de Gymfed zijn voor mij:
Voor mij zijn drie kernwaarden steeds heel belangrijk geweest: plezier, ethisch en eerlijk werken, en
kansen geven.
Sporten draait om plezier, en zeker in de gymnastiek. Van kleuters die zeer jong starten tot senioren
die zich heel jong voelen, voor iedereen moeten we ervoor zorgen dat hij of zij plezier beleeft telkens
hij of zij in de turnzaal komt. Of het nu gaat om de recreatieve turner, de jongadolescente freerunner
of een topsporter, het plezier in de sport moet vooropstaan, want dat zal de belangrijkste motivator
zijn om aan gymnastiek te (blijven) doen. En daar gaan we samen voor!
Ethisch en eerlijk werken: We hebben het geluk om heel veel jonge gymnasten te zien aantreden in
onze sport. Dat geeft ons echter ook een grote verantwoordelijkheid om hen op de juiste manier te
begeleiden in hun beleving van de gymnastiek, op een ethisch verantwoorde manier. Iedere gymnast
moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, aan de hand van gepaste leermethodes die
de integriteit op geen enkele wijze in het gedrang brengen. Correct en eerlijk.
Dat geldt net zozeer qua jurering in de competitie. We moeten alle aandacht geven aan het correct
beoordelen van prestaties. We kunnen competitiesporters enkel plezier aan hun sport laten beleven
als hun prestaties juist en bij voorkeur objectief onderbouwd, beoordeeld worden.
Kansen geven: Ieder kind de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Sommigen hebben talent
om de top te halen, maar iedereen heeft het vermogen om veel te leren. Daarom is het belangrijk
dat we voor iedere gymnast aandacht hebben, om op zijn of haar niveau de beste prestatie neer te
zetten. Iedere inspanning telt, en waar het kan, moet iedere gymnast de kans krijgen om de lat voor
zichzelf hoger te leggen.
Die kerngedachten heb ik ook steeds in mijn eigen club verdedigd. Wanneer een kind talent heeft
waarvoor wij geen aanbod hebben, moeten we het alle kansen geven om dat elders te ontwikkelen.
Het succes en de prestatie van iedere individuele gymnast maken dat onze sport kan groeien.
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• In de volgende beleidsperiode vind ik volgende aspecten cruciaal:
Ik vind het zeer belangrijk dat trainers de juiste opleiding krijgen en voortdurend bijgeschoold
worden. We moeten als federatie alle mogelijke inspanningen leveren om iedereen maximaal bij te
scholen, maar vooral de kansen geven om aan opleidingen deel te nemen, door ze kort bij de club en
de trainers te brengen, op momenten die het best passen, en dat op een gemakkelijk toegankelijke
manier. De coronacrisis was al een stimulans om hierover anders te gaan denken. We moeten de
mogelijkheden die we nu ontdekken maximaal gaan hergebruiken als het gekende opleidingssysteem
weer kan worden opgestart.
Het ontwikkelen van (nieuwe) gymnastiekinfrastructuur is de tweede pijler waarvoor we aandacht
moeten hebben. Dit is vaak een belemmerende factor voor de verdere ontwikkeling van de
gymnastiekclubs. Ledenstops worden vaak veroorzaakt door een beperking in de
gymnastiekinfrastructuur, en bovendien beoefenen we een sport die een heel specifieke
infrastructuur vraagt. De polyvalente zaal uit het verleden is voor een gymnastiekclub niet langer de
ideale trainingslocatie.
Verder wil ik me zeker inzetten om het uitgeschreven beleidsplan als leidraad te hanteren in de loop
van de beleidsperiode. Vanuit mijn vakgebied weet ik dat het essentieel is om een plan te maken in
het licht van een einddoel, maar dat zal enkel tot resultaten leiden als het ook ter hand wordt
genomen. Niets verhindert u om tussentijds bij te sturen om het einddoel te bereiken, zolang dat
maar gehaald wordt.
•

Volgende persoonlijke bijdrage wens ik de komende beleidsperiode te leveren om de
federatie te versterken:
Ik vind het belangrijk dat we een nauw contact onderhouden met de basis: de clubs, de trainers en
waar mogelijk de gymnasten. Ik wil dan ook zelf trachten maximaal aanwezig te zijn in het veld.
Verder zal ik de leden van het bestuursorgaan stimuleren om die contacten te zoeken en informatie
daaruit te delen. We moeten de afstand tussen het bestuursorgaan en het werkveld zo klein mogelijk
houden, om het best passende beleid te voeren.
Verder wens ik de werking van het bestuursorgaan meer te focussen op de realisatie van het
beleidsplan. Acties die daarin zijn opgenomen, zullen van nabij gevolgd worden, en het effect
beoordeeld. In samenhang met het voorgaande punt, moeten we ons beleid continu in twijfel
trekken en waar nodig bijsturen.

•

Vroeger was ik zelf actief binnen volgende discipline:

Zelf heb ik enkel recreatief geturnd, in een turnkring van de parochie. Het jaarlijkse optreden in een
grote tent tijdens de parochiefeesten was telkens weer het hoogtepunt.
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