
 

 

 
Verslag 

Praatcafé Dijle Rupel  
30 januari 2019 

De Nekker, Mechelen 

  
Aanwezige clubs (14): De Gentiaan Rijmenam, Excelsior Eppegem, VGL Niel, GymFlex 
Mechelen, Gymnasport, KKMT Mechelen, KWTV Willebroek, Lenig en Vrij Rumst, Moed 
en Kracht Mechelen, Moedig en Vrij Mechelen, Rom Skippers Mechelen, Thorho 
Hofstade, Verto Puurs & VTS Willebroek. 
 
Aanwezig vanuit GymFed:  

Sander Raeymaekers (regiocoördinator)  
Inge Doens (algemeen coördinator clubondersteuning),  
Caroline Jannes (API, sportpsychologe),  
Lode Grossen (algemeen manager),  
Gilbert Vercammen (voorzitter raad van bestuur),  
Kurt Moens (lid raad van bestuur). 
 

Aanwezig vanuit de regiocommissie:  
Jimmy Van Moer (Verto Puurs),  
Leen Paulussen (Excelsior Eppegem),  
Nico Verbaenen (VGL Niel). 

 
 
 
Na openingstoespraak van Sander nemen de aanwezigen plaats rond het scherm, waar Inge Doens een 
uiteenzetting doet over de applicatie voor leden- en trainersadministratie.  
 
Vervolgens nodigt Sander de aanwezigen uit om deel te nemen aan een van de tafels van het 
‘praatcafé’, rond volgende onderwerpen: Aanspreekpunt integriteit (ervaringen, obstakels), opleiden 
van trainers en beleving in de club. De clubs verdelen zich in drie groepen en wisselden gedurende 
de avond ée ́n keer van tafel en onderwerp. Levendige debatten klonken aan de tafels, aanwezigen 
deelden ervaringen en formuleerden voorstellen. 
 
Gedurende de hele avond konden clubs de eigen activiteiten opschrijven in de regiokalender, Sander 
zal deze nog aanvullen en verspreiden onder de clubs samen met een uitnodiging tot vrijblijvend 
lidmaatschap van een facebook-groep van de regio om de communicatie rond de regiokalender te 
vergemakkelijken en met clubbezoeken de clubs sneller en dichter bij elkaar te brengen. 
 
 
 
  



Kort verslag per onderwerp 
 

1. Aanspreekpunt integriteit 
 
Onder meer onderstaande onderwerpen brachten we bij de clubs ter sprake. 

- Wat denk je dat de inhoud is van een API? 
- Welke gevallen zijn er het laatste jaar al naar boven gekomen? 
- Welke gevallen heb je ooit al meegemaakt? 
- Hoe kun je iemand van de club motiveren om zich kandidaat te stellen? 
- Vind je dat er regulering moet komen rond ouders naast het oefenplein of kleedkamers? 
- Hoe reageer je als er ongeregeldheden zijn tussen trainers/gymnasten uitkomt? 
- Pestgedrag - foto’s trekken - privacy - onpartijdigheid 
- Ken je het vlaggensysteem?   
- Wat zou je verstaan onder het vier-ogen-beleid? 
- Wat houd je tegen om een API aan te stellen? Wat kan de federatie daaraan doen?  

 
Conclusie, tips en voorstellen na het gesprek. 

- Kijk binnen de club wat er al aanwezig is: reglement, huishoudelijk reglement, een beleid 
rond kleedkamers etcetera. Liever pro-actief denken en voorkomen, dan achteraf 
herstellen. Vul aan wat er nog niet is. Gebruik tips van ICES om het ter dege te doen: 
http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten 
 

- Je bent als API vooral: 
o een luisterend oor,  
o een adviesorgaan van het bestuur. 

- Je bent als API geen: 
o journalist,  
o onderzoeker (politie, gerecht) of  
o hulpverlener (doorverwijzen). 

 
- Het vlaggensysteem is belangrijk om gepaste situaties te (leren) inschatten, gebruik het en 

vraag het aan op http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/bestel 
 

- Wie kan de taak van API opnemen?  
o Liefst niemand van het bestuur of mensen centraal in de werking.  
o Liefst een ander persoon dan de vertrouwenspersoon. In de eerste plaats omdat de 

API voornamelijk zich bezighoudt let specifieke gevallen over grensoverschreidend 
gedrag, de verantwoordelijkheid van een vertrouwenspersoon is ruimer. In de 
tweede plaats om de kans te hebben om zowel een man als een vrouw aan te 
stellen. En in de derde plaats om iedereen zijn verhaal te laten doen bij iemand 
waarbij het gevoel goed is. 
 

- Maak reclame voor de API, vermeld het in de nieuwsbrief, tijdens een oudervergadering of 
zet het op de website, met eventueel een contact-formulier. 
 

- Een noodteam kan de API in moeilijke gevallen ondersteunen of raad geven. Zo heeft de API 
ook een plaats of moment waar hij over gevallen kan praten. 
 

- In 2020 komen er op het niveau van de federatie enkele maatregelen en organen om in 
gevallen die dat vragen, beslissingen te nemen. 

- Vragen? Caroline Jannes is te bereiken op api@gymfed.be   



2. Opleiding trainers 
 
Onder meer onderstaande onderwerpen brachten we bij de clubs ter sprake. 

o Hoeveel trainers hebben er op het kaderweekend een sessie gevolgd van jouw club? 
o Welke onderwerpen voor bijscholingen zijn populair?  
o Welke je ooit al bij de club bijscholingen georganiseerd? Was er er tevreden over? 
o Wat vind je van voorbeeldgymnasten die het al perfect kunnen? 
o Samen trainen met wedstrijdgroepen - nood? 
o Maandelijkse bijscholing op vaste dag - variabel onderwerp! 
o Bijscholing voor recrea- 
o Verplichten jullie trainers om diploma’s te halen? Of om jaarlijks bij te scholen? 

 
Conclusie, tips en voorstellen na het gesprek. 
 
Het kaderweekend  

o Bevindingen:  
§ De sessies zijn veel te vlug vol en men neemt snel ‘maar een of ander onderwerp’ 

om een attest te hebben.  
§ Te weinig focus op recreatief turnen (die sessies zijn heel snel volzet)  
§ Te weinig focues op echt beginnende trainers – die juist meer opleiding nodig 

hebben.  
§ Bestuursopleidingen zeer goed 

o Suggesties 
§ Omdat de sessies toch veel te vlug vol zijn: minder sessies, maar de sessie 

meermaals in het weekend aanbieden = minder verschillende onderwerpen, maar 
meer herhalen 

§ Meer opleidingen voor gevorderden organiseren buiten het kaderweekend. 
 
Opleidingen jury: vraag naar opleidingen voor ouders die zich tot jury willen opleiden. Zij kennen 
weinig van turnen, maar hebben wel interesse. Algemene introductie, meer technische uitleg, 
bepaalde periode. Kan daar de federatie geen centraal project van maken? 
 
Trainersopleidingen 

o VTS-opleidingen met overnachting organiseren 
§ goed voor de sfeer (met oa teambuildingactiviteiten ’s avonds) 
§ geen belasting naar ouders voor transport 
§ jonge gymnasten (<18jaar) hoeven niet alleen op stap 

o Mini-kaderweekend/kaderdag per regio in meer centrale gymhallen voor die regio 
§ Alleen toegankelijk voor clubs van die regio 
§ Zelfde programma in alle regio’s 
§ Toegankelijker voor jonge gymnasten 
§ 2x halve dag per seizoen (1e op zaterdag, 2e op zondag ifv beschikbaarheid) 

o Aanbod van technische opleidingen die de club zelf kan organiseren. 
§ In plaats van 10 trainers naar het kaderweekend te sturen (= 10x25€), kan een club 

een lesgevers/trainer voor een halve dag “huren” bij Gymfed. Dat is dezelfde kost 
(of zelfs minder), maar tegelijk een meer gerichte opleiding en in kleine groep. 

§ Vraag naar: 
§ Opleidingen EHBO 
§ Basisbewegingen (beginnende trainers technisch beter opleiden) 
§ Kleutergym à een kleuter technisch voorbereiden op turnen (minder 

bewegingsleer, meer voorbereiding turnen) 
  



3. Beleving, maak het clubwerk een feest 
 
Onder meer onderstaande onderwerpen brachten we bij de clubs ter sprake. 

- Vind je het plezant om te komen helpen op evenement van de club? 
- Wat zou je kunnen doen om het club werk aangenamer te maken? 
- Wat doe je om het groepsgevoel te bevorderen op evenementen van de club? 
- Afbeeldingen zegt meer dan 1000 woorden - delen op sociale media. 
- Spel onder de trainers - tijdens het jaar 
- Challenge - sportieve uitdaging - meest originele beweging, oefening - filmpje 
- Originele thematraining 

 
Conclusie, tips en voorstellen na het gesprek. 

- Een facebookgroep per groep kan helpen om de deling van foto’s met ouders te 
vergemakkelijken. Altijd de facebookpagina van de club en/of verschillende bestuursleden 
als ‘waakhond’ in de groep zetten. 
 

- Als (technisch) bestuur uitdaging een uitdaging geven aan elke (recrea)groep, die het 
resultaat van hun uitdaging laten zien op 1 moment (turnshow, tussenstukjes turnshow, 
clubdag…). 
 

- Om met de gsm-verslaving van de jeugd om te gaan: laat een gsm op enkele training per 
jaar toe (‘digitale training’), waarin ze naar hartenlust kunnen filmen en waar jij als 
trainer naartoe kunt werken als ‘digitaal toonmoment’. 
 

- Uitdagingen per week/maand in de vakantie, mogelijk per groep of zelfs clubbreed: ‘draag 
de clubtraining op een ongewone locatie’, ‘maak een foto van een originele handstand’, 
‘met 5 van de club een leuke piramide maken’… laat de inspiratie maar gaan!  
 

- Vaak houden lesgevers van de kleuters thema-lessen om beleving in de lessen te krijgen. 
Ook bij jeugdgroepen & tienergroepen kan dit werken. Als club kun je dit centraal 
aansturen. 
 

- Een quiz onder de trainers over elkaar, mogelijk tijdens een club-evenement. 
 

- Gotcha onder de trainers spelen, mogelijk tijdens een club-evenement. 
 

- Clubs hebben de indruk meer en meer professioneel te worden, het vrienden-gevoel van 
vroeger is vaak weg. Oorzaak is vaak de grootte van de club, de eisen aan de accommodatie 
of de uitgebreide regelgeving. Regelmatig samenkomen en vele mensen betrekken bij de 
organisatie van de club.   

 
 
 
De regiocommissie dankt de federatie, en in het bijzonder Inge en Caroline voor de aanwezigheid en 
de ondersteuning voor, tijdens en na het praatcafé. 
 


