
Beste ouder, 
  
Vooreerst: de beste wensen voor een sportief en gezond 2022 van het Gymfed oudercomité! Bij de start 
van dit nieuwe jaar brengen we je graag op de hoogte van onze werkzaamheden de afgelopen maanden. 
Want we hebben niet stilgezeten, integendeel. We geven je ook graag onze plannen voor dit nieuwe jaar 
mee. 
 
Ons belangrijkste doel? De ouders van (topsport)gymnasten vertegenwoordigen bij de verbeteringen die 
het Gymfed management wenst aan te brengen binnen de regio- en topsportwerking. Dit om ervoor te 
zorgen dat onze gymnasten in een fysisch, psychisch en ethisch gezond klimaat hun turntalenten verder 
kunnen ontplooien.  
 
Laat ons gerust weten waar we nog kunnen optimaliseren en bijsturen. Zo kunnen we jullie stem optimaal 
laten weerklinken binnen deze grondige ‘cultuurwijziging’ oefening. Jullie ideeën tot verbetering, tips en 
advies zijn nog steeds welkom via oudercomite@gymfed.be. 
 

3, 2, 1 … START! 
  
We zijn in mei 2021 voor het eerst samengekomen. Een klare kijk krijgen op de visie van het topsport 
management en de verschillende initiatieven om de werking te verbeteren, waren onze eerste 
opdrachten. Daarnaast namen we uitgebreid de tijd om de doelstellingen en verantwoordelijkheden van 
het  oudercomité scherp te stellen. Dit in nauw overleg met het Gymfed management. Van elke 
vergadering werd er een gedetailleerd verslag opgemaakt. Een handig overzicht van deze notulen vind je 
hier. De communicatie met het management verliep steeds heel open en transparant. Een fijne en 
constructieve samenwerking! 
  
Tijdens de zomer ontwikkelden we een eerste aanbeveling rond de opstart van het nieuwe seizoen en de 
instroom van ‘verse’ (topsport)gymnasten. We schreven een enthousiast artikel in het online magazine 
‘More Than Gym’ om onszelf en onze werking kort voor te stellen. We waren ook fysiek aanwezig bij de 
start van het nieuwe turnseizoen om de functie van dit nieuwe oudercomité te duiden. (na te lezen op  
https://morethangym.be/magazine/september-2021/12-get-to-know-gymfed/) Tenslotte ontwikkelden 
we een online bevraging via Google Forms zodat ouders hun feedback konden geven over de topsport- en 
regiowerking. We kregen ook de vraag om de nieuwe visie rond het topsportbeleid kritisch na te lezen en 
deden met veel plezier gedragen suggesties ter verbetering.  
 

TIJD VOOR WERKGROEPEN 
 
Bij de taskforce die zich buigt over de opvolging die Gymfed geeft aan het rapport rond 
grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek, zijn we ook vertegenwoordigd. Voor elk van de vijf 
opgerichte werkgroepen die concreet werken rond het formuleren van een actieplan, hebben we een lid 
van het oudercomité als vertegenwoordiger. Dit om goed vinger aan de pols te kunnen houden. Hiervan 
wordt ook steeds verslag uitgebracht tijdens de vergaderingen van het oudercomité door het 
desbetreffende lid. 
  

ANDERE TOPICS 
 
Afgelopen maanden lag onze focus vooral op de actieve deelname binnen de verschillende werkgroepen. 
Hierin stak elk lid behoorlijk wat tijd. Dit om genoeg feedback te voorzien ter verbetering van de 
topsportwerking en het beleid. Daarnaast werd ook met het Gymfed management kort overleg gepleegd 
op maandelijkse basis. 
 
Een greep uit de topics die we hebben aangesneden tijdens deze bijeenkomsten: 
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• Vraag om de verslaggeving van de ‘seizoensstart presentaties’ te delen met de ouders 
• Vraag om betere verlichting te voorzien op de parking waar gymnasten ‘s ochtends en ‘s avonds 

in het donker vaak alleen tussen de gymhal en het internaat moeten wandelen 
• We deden een suggestie om Dr. Lenoir meer privacy te geven bij haar consultaties (aangezien 

haar consultatie nu vaak achter het groot glazen raam plaats vindt.) 
• We deden navraag rond de toekomstige opvolger voor Dr. Guy Briffoz en de communicatie 

hieromtrent. 
• Vraag om snelle(re) communicatie omtrent vakantieperiodes 
• Vraag om verbetering van de procedure bij een ongeval 

• Vraag omtrent zondagtrainingen en periodiciteit binnen de Acro discipline 
• Een nieuw e-mailadres, oudercomite@gymfed.be, werd voor onze werking opgezet 

 
Kortom, verschillende onderwerpen waarmee we jullie stem hebben laten horen bij het topsport 
management.  

 
Ook in 2022 willen we met evenveel goesting en motivatie onze werking blijven verder zetten: voor jou als 
ouder, voor onze (topsport)gymnasten, voor een verbeterde werking én een topsportbeleid dat klaar is 
voor morgen.  
 
De komende 6 maanden gaan we met volgende doelstellingen aan de slag: 

1. Samen met Gymfed de acties volgend op de onderwerpen die we aankaarten, sneller en beter naar 
de ouders laten doorstromen. 

2. Bewaken en opvolgen van de implementatie van onze feedback in de werkgroepen en van zodra 
mogelijk naar de ouders rapporteren. 

3. Faciliteren en analyseren van duidelijke communicatie van verschillende topics ter verbetering van 
Gymfed. 

1.  Instroom en selectie 
2. Ongevallenprocedure 
3. IDT werking bij Acro (wat is IDT?) 
4. Veiligheid en begeleiding van gymnasten, zowel binnen als buiten de topsportwerking 

 
4. Faciliteren en stimuleren van te nemen acties binnen Gymfed. 

 Eerstdaags wordt er ook een ouderbijeenkomst georganiseerd om samen met het management een 
constructief debat op te starten rond de Acro werking. 
 
Aarzel niet om ons te contacteren wanneer wij iets kunnen betekenen voor jou als ouder of voor je 
gymnast. 
 
Sportieve groeten, 
 
Het Gymfed oudercomité  
(Veerle, Emilie, Anke, Severine, Maarten, Frank, Davy en Jan) 
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