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Atletencommissie 

24-11-2022 

 
 
Aanwezig: Lore Vanden Berghe, Julie Zels, Velika De Jaeger, Simon Debacker, Cindy Vandenhole, , 

Dominique Verlent, Ilse Arys, Peter Frederickx 

Verontschuldigd: Luka Van den Keybus, Tachina Peeters, Yana Vastavel, Senna Deriks 

Locatie: Huis Van de Sport 

Datum volgende vergadering: 12/12/2023 

 

Deze vergadering van de Atletencommissie (AC) staat in functie van een ruime bespreking met Ilse 

Arys en Peter Frederickx rond het belang en de huidige werking van de Atletencommissie. Er leven 

een aantal frustraties die dienen besproken te worden en waar samen zal gekeken worden naar 

oplossingen. 

 

Zowel Ilse als Peter onderstrepen het belang van de Atletencommissie. De AC vormt de stem van de 

gymnast. Het is dan ook belangrijk dat de input meegenomen wordt in de werking van de federatie. 

Dit kan zowel gaan over pro-actieve als reactieve input. 

 

1. Opvolging en feedback verslagen/mails 

 

De leden van de AC stellen zich vragen bij de opvolging van de verslagen en de input die de AC geeft 

op diverse thema’s die het voorbije jaar aan bod zijn gekomen. Men weet vandaag te weinig of er 

iets gedaan wordt met de input en zo ja, op welke manier, zo nee, om welke reden kan iets niet? Het 

krijgen van feedback is belangrijk opdat je je als lid van de AC nuttig zou voelen. 

 

→ In elk verslag een lijst van to do’s op te nemen, waarbij Dominique vervolgens bij elk punt 

aangeeft wie van de collega’s binnen de federatie dit dient op te volgen. 

→ Het verslag wordt telkens aan de RvB bezorgd. 

→ Frequenter overleg van de Topsportcommissie, waarin de AC ook vertegenwoordigd is. 

→ Aan het einde van het seizoen telkens een bespreking met de RvB. 

 

De AC gaf een ruime feedback op het groot BK. Men geeft aan niet te weten wat met de feedback 

gebeurd is. Ilse geeft aan dat na elk evenement steeds een interne evaluatie gemaakt wordt. De 

input van de AC kan hier zeker aan toegevoegd worden. 

 

→ Feedback na een evenement telkens toevoegen aan de interne evaluatie. 
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Atletencommissie 

29-06-2022 

De AC was teleurgesteld over het antwoord dat gekomen is over de datum van het BK Rope Skipping. 

Wat de kalenderopmaak betreft, lijkt het aangewezen dat de AC betrokken wordt vóór de 

kalenderopmaak van een bepaald seizoen. De kalender wordt immers steeds vrij vroeg voor het 

daaropvolgende seizoen opgemaakt. 

 

→ AC betrekken bij de kalenderopmaak. 

 

De Atletencommissie vraagt ook aan de Gymfed-medewerkers om steeds tijdig een antwoord te 

sturen op mails. 

 

 

2. Bepalen van de agenda 

 

Van waaruit moeten de topics in de agenda komen?  

Topics kunnen zeker aangedragen worden vanuit info die opgepikt wordt via atleten op wedstrijden 

of andere activiteiten. Anderzijds lijkt het ook noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben rond de 

werking van de federatie, teneinde tijdig input te kunnen geven. We kunnen al meegeven dat in het 

voorjaar 2023 gestart wordt met de voorbereiding van het beleidsplan voor de volgende Olympiade. 

De AC zal hier eveneens in betrokken worden.  

 

→ Agenda opstellen rekening houdend met belangrijke deadlines in de federatie (samen met 

Ilse) 

→ Nadenken over thema’s zoals kalender, technische reglementen, beleidsplan, … 

 

3. Rol, samenstelling en bekendheid AC 

 

Lore merkt op dat het vrijwel steeds dezelfde personen zijn die aanwezig zijn op vergaderingen. De 

vraag dient gesteld te worden aan de leden wie zijn/haar taak verder wenst op te nemen of wie 

misschien liever zijn/haar plaats terug openstelt. Daarenboven dient nagedacht te worden over de 

rol, de samenstelling en de termijn van de AC.  

 

→ Lore doet bevraging bij de leden van de AC 

→ Uitwerken voorstel toekomstige rol, samenstelling en termijn 

→ Contact nemen met andere Atletencommissies (BOIC, FIG, andere sportfederaties) i.f.v. delen 

van good practices 

 

Hoe kunnen we een nog grotere bekendheid verwerven van de AC bij zowel gymnasten als trainers, 

alsook bij de gymfed-medewerkers? 

 

→ Vermelding op wedstrijden (de wedstrijdleiding dient hierop toe te zien) consequent 

toepassen. 
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Atletencommissie 

29-06-2022 

→ Nadenken over eventuele initiatieven die vanuit de AC kunnen vertrekken – het hoeft niet 

enkel over vergaderen te gaan. 

→ Ilse plant nieuw overleg in met Delphine Gosseye om samen te bekijken hoe het bereik en de 

bekendheid kan vergroot worden. 

→ Ilse bekijkt om de leden van de AC ook meer bekend te maken bij de gymfed-medewerkers. 

 

 

 

Ilse deelt tenslotte nog mee dat op 2 januari Ruben Neyens start als nieuwe Topsportmanager. 

Ruben zal tijdens de vergadering in januari aanwezig zijn. 

 


