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Atletencommissie 

26-09-2022 

 
 
Aanwezig: Lore Vanden Berghe, Julie Zels, Velika De Jaeger, Simon Debacker, Luka Van den Keybus, 

Cindy Vandenhole, Senna Deriks, Dominique Verlent 

Verontschuldigd: Tachina Peeters, Yana Vastavel 

Locatie: Online – MS Teams 

Datum volgende vergadering: via doodle 

 

1 VRAGEN RAAD VAN BESTUUR 

Pijnpunten van de atletencommissie (aanwezigheden, effectiviteit, efficiëntie,…):  

- Aanwezigheden, niet iedereen kan elke keer aanwezig zijn. De ratio van de aanwezigheden 

zullen ongeveer 5/9 zijn. Dit is eigenlijk te weinig om op een effectieve manier alle 

verschillende disciplines te vertegenwoordigen. Misschien kunnen de data van de volgende 

vergaderingen meer op voorhand vastgelegd worden? 

- Er is meer feedback nodig over wat er gedaan wordt met de aanbevelingen van de 

atletencommissie. De effectiviteit en het nut van de AC wordt in vraag gesteld. 

- Er is meer duidelijkheid nodig over de concrete opdracht van de Atletencommissie (proactief, 

reactief, adviserend, …) 

- Voorstel om aan het eind van de volgende vergadering een duidelijke actielijst op te maken. 

- Er is nood aan meer overleg met het Topsportmanagement en een heropstart van de 

topsportcommissie welke het voorbij seizoen té weinig is samengekomen. 

- De (niet-actieve) leden van de atletencommissie voelen aan té ver van de realiteit in de 

topsporthal te staan. Bij een volgende samenstelling van deze commissie zou er telkens één 

actieve en één ex-gymnast/topsportdiscipline in de atletencommissie moeten 

vertegenwoordigd zijn.  

- Voorstel om zoveel mogelijk fysiek te vergaderen (elke 6 weken), met mogelijkheid om 

hybride aan te sluiten. 

 

Samenwerking met medewerkers Gymfed en aanpak van onze aanbevelingen afgelopen jaar - Hoe 

kan Gymfed ons beter bijstaan? 

- Meer samenwerking met Gymfed-medewerkers zou interessant zijn. De AC kent niet alle 

medewerkers en al zeker niet welke functie zij hebben binnen de Gymfed. (Bv. de 

tussenkomst van Ruth was erg nuttig) 

- Discipline-specifieke info kan zeker nuttig zijn en zo kan er rechtstreekse info, input en 

feedback van de AC aan de medewerker worden gebracht. 

- Frequenter inrichten van Topsportcommissie. 

- Vraag naar concrete taken vanuit de verschillende commissies en medewerkers van de 

Gymfed. 
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2 OMKADERING BIJ GROTE WEDSTRIJDEN 

- TRA:  

o De trainers staan in voor de trainingen. 

o Zolang er geen echte topsportstructuur bestaat, kan ook niet veel verwacht worden 

rond omkadering. Er wordt nu een topsportplatform opgestart. Afhankelijk van A- en 

B-norm wordt een ondersteuning toegekend, de coördinatie gebeurt nu door Stijn 

Avau. Deze investering gaat vooral naar jeugdwerking, de investering in seniores 

ontbreekt hier. 

o Bij wedstrijden Tum en TRA zorgt Tine Van Bossuyt (coach tumbling) steeds mee 

voor input op social media. 

 

- RS: 

o Bij Rope Skipping is geen begeleiding voorzien. Voor de internationale delegatie is  

enkel kledij voorzien. Financieel is er geen ondersteuning. 

o Ten gevolge van afgelastte vluchten was er veel paniek, er zijn veel telefoons moeten 

gebeuren – Gymfed heeft hier niet bij geholpen (Bratislava). 

o Er is in Rope Skipping momenteel veel te doen rond de planning van het BK. Dit ligt 

tijdens het 1ste weekend van de paasvakantie, wat moeilijk is voor de 

laatstejaarsstudenten (gaan op eindejaarsreis). Teams zijn genoodzaakt selecties te 

maken op basis van andere criteria. Met Eva werd al contact genomen om het BK te 

verplaatsen maar tot nu toe zonder positief gevolg. De vraag zal nog eens gesteld 

worden uit naam van de Atletencommissie. 

 

- TTj: internationale wedstrijden worden goed omkaderd. 

 

- TTm: aangezien er geen actieve gymnast in de AC vertegenwoordigd is, is de huidige situatie 

moeilijk in te schatten, maar in het verleden was dit altijd in orde.  

 

- Ritmiek 

o Het is jammer dat er tijdens het WK met deelname van Belgische gymnast, zeer 

weinig info op social media is verschenen. Dit is wel al beter dan vroeger, gezien er 

nu een story was met punten. Echter het verschil met het in beeld brengen van 

andere disciplines is pijnlijk.  

o De omkadering tijdens een WK is vergelijkbaar met TRA/TUM en RS. Er is een 

duidelijke vraag naar meer support en erkenning. Het budget zou beter moeten 

verdeeld worden. Ook het in beeld brengen van een discipline kost geen extra 

budget en geeft toch de mogelijkheid om meer bekendheid te verwerven waardoor 

mogelijk ook meer kinderen voor een welbepaalde discipline kiezen.  
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- ACRO: 

o De omkadering is veel verbeterd. Voor het eerst zijn er kiné’s meegegaan naar 

internationale competities.  

o In de werking is nu ook een diëtiste en psycholoog voorzien, er bestaat m.a.w. een 

grote vooruitgang. 

o Media-aandacht voor een discipline: ouders maken nu soms zelf artikels op die ze 

naar een krant sturen en dan wordt dit wel gepubliceerd. Op de social media kanalen 

van Gymfed wordt acro goed gerepresenteerd. 

 

De AC vraagt unaniem om de datum van BK Rope Skipping te herbekijken of een uitleg te krijgen 

waarom verplaatsen niet mogelijk is. Lore stelt een mailtje op. 

 

 

3 OPSTART NIEUW SEIZOEN 

- Actieplan opstellen 

- Hoe zien jullie het omgaan met budgetten? 

- Topsportactieplan uitleg – topsportlandschap 

- Uitnodigen gymfed-medewerker rond bepaald topic 

- Bespreken instagram 

 

Genomen initiatieven: 

- Opstartvergadering ouders met voorstelling van de API’s en van de uitstroomcoach, Laura-

Emirode. 

 

 

4 VARIA 

Cindy heeft de vraag gekregen waarom er geen toestelfinales worden georganiseerd op het BK TTm. 

Zij zal hieromtrent een mail sturen naar de verantwoordelijke medewerkster van de Gymfed. 

 

De volgende vergadering wordt gepland via doodle, op 1/11. 

 


