
 

© 2020 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent 1 

 

Overlegplatformen 2020-2024 

 
 
Per discipline is er een OVERLEGPLATFORM.  

Het overlegplatform kijkt naar, denkt over en is bevoegd voor volgende aspecten binnen de 

(wedstrijd)sport van zijn of haar discipline(s): 

• Technisch reglement 

• Inhoudelijke programma’s voor de verschillende niveaus en categorieën 

• Opleiding van juryleden en organisatie van jurering op de wedstrijden 

• Opleiding van trainers 

• Invulling van wedstrijdorganisaties 
 

Bij het uitvoeren van deze taken wordt er steeds rekening gehouden met de Gymfed-visie en het 
beleidsplan, goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De beslissingen binnen elk overlegplatform 
worden bij consensus genomen. 
Er wordt een overlegplatform opgestart voor: Acro, Dans, Demo, Freerunning (zonder juryexpert), 
Recrea (zonder juryexpert), Ritmiek, Rope Skipping1, Toestelturnen jongens, Toestelturnen meisjes, 
Trampoline en Tumbling. 
Topsport behoort niet tot de bevoegdheden van een overlegplatform.  
 

Elk overlegplatform bestaat uit: 

- Sporttechnisch Coördinator (= personeelslid Gymfed) 

- Organisatorisch Coördinator (= personeelslid Gymfed) 

- Juryexpert (= personeelslid Gymfed of vrijwilliger) – aangeduid na kandidatuurstelling 

- Max. 10 leden (= vrijwilligers) 

 

De functies opgenomen door vrijwilligers zijn onbezoldigde functies, onkosten zullen (na voorgaande 

goedkeuring) vergoed worden. We verwachten van iedereen een club neutrale houding en een 

persoonlijk engagement om mee te denken en te werken aan de groei en ontwikkeling van de 

discipline binnen het Gymfed-kader. Deze samenstelling geldt in principe voor een periode van 4 jaar, 

maar kent de nodige flexibiliteit. 

 

Profiel van de vrijwilligers: 

o Minimum 18 jaar 

o Lid van een Gymfed-club 

o Kennis van de betreffende discipline (trainer, actief jurylid, sporter,…) 

o Enkel voor functie van juryexpert: internationaal jurylid (of hoogste nationaal indien 

internationaal niet voorhanden) 

➔ Geïnteresseerden kunnen vrij hun kandidatuur insturen. Indien er meer kandidaten dan 

plaatsen zijn voor de functie van juryexpert of de leden, zal er een keuze gemaakt worden 

door het Gymfed-management op basis van kandidatuur en motivatie, waarbij rekening zal 

worden gehouden met parameters zoals evenwichtige genderverhouding, redelijke 

verhouding juryleden-trainers-sporters, spreiding leeftijd, maximum aantal opeenvolgende 

mandaten (5) … 

 
1 In het kader van de fusieovereenkomst blijft de denkcelwerking Rope Skipping – zoals afgesproken - in haar 
huidige vorm bestaan tot 31.12.2020. Pas nadien kan er overgeschakeld worden naar dit overlegplatform. 
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Overlegplatformen 2020-2024 

 
 
 

Indien nodig of wenselijk, kunnen er – naast het overlegplatform - aparte werkgroepen (vb: opgelegd 

werk C-niveau, juryopleiding,…) opgericht worden. Deze werkgroepen werken rond een specifieke 

taak of opdracht binnen een bepaalde tijdsperiode, worden tijdig opengesteld voor kandidaten die 

aan het profiel beantwoorden en koppelen regelmatig terug naar het overlegplatform. Op die manier 

willen we ervoor zorgen dat mensen een korter engagement kunnen opnemen en/of specifieke 

profielen betrekken die een meerwaarde zijn in het realiseren van de opdracht. 

 

 

Het overlegplatform zal op regelmatige tijdstippen de clubs consulteren én informeren op volgende 

manieren: 

- Beknopte verslagen van de vergaderingen (3 à 4 per jaar) worden online geplaatst. Hierin 

worden besproken punten genomen, alsook het tijdstip van de volgende vergadering, zodat 

extra agendapunten door iedereen kunnen toegevoegd worden. 

- Overlegmoment (min. 1 per jaar) waarbij het overlegplatform haar werking en planning 

toelicht en in communicatie gaat met alle betrokkenen uit de clubs om hun input, 

opportuniteiten en bezorgdheden te kennen. 

 

 


