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Gymfed wil in 2020 gerealiseerd zien dat intens overleg tussen de 

verschillende teams, individuele medewerkers en management enerzijds 

gestructureerd en anderzijds spontaan verloopt vanuit een holistische 

benadering op gymnastiek en een werkelijke interesse voor eenieders 

standpunt en visie omtrent eender welk aspect van (interne) werking en 

output naar clubs en leden. 

Beleidsdomein HRM 2017-2020

•Jaarlijkse teambuilding

•Maandelijkse ‘Happy lunch’

•Persoonlijke coaching medewerkers

•Overlegmomenten personeelsvergadering en kernteam

•Risicoanalyse PSYRIE

•Persoonlijk opleidingsplan medewerkers

•Herwerking functioneringsprofielen medewerkers

•Herwerking evaluatie medewerkers 

•Concipiëren organogram 2020 en later

•nieuw traject investors in people

HRM- Acties 2018
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▪ Transparantie : dit betekent onder meer...
o Publicatie van statuten, interne reglementen, organigram...
o Publicatie van het beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB, AV op de website...
o Vermelding samenstelling RvB, vermelding van mogelijke belangenconflicten
o Rapportering in jaarverslag over de evolutie van de organisatie inzake ”goed 

bestuur”

▪ Democratie : 
o Visie op het functioneren van de RvB: de RVB definieert de strategie en waakt over 

de uitvoering ervan. Zij toetste gevolgde strategie, met haar operationele 
componenten systematisch aan de missie van de organisatie. De RvB beschouwt 
haar taak voornamelijk als een collectief gebeuren.

▪ Interne verantwoording en controle: dit betekent onder meer...
o De functie van voorzitter RVB en directeur kunnen niet worden gecumuleerd.
o De AV geeft haar goedkeuring aan de door de RvB voorgestelde beleidsplan,
o De RvB stelt een gedragscode op die van toepassing is op de bestuurders.
o De RvB legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

o ...

Beleidsdomein Goed Bestuur 2017-2020

✓ De Raad van Bestuur en Dagelijks bestuur vergaderde 11 

maal in 2018

✓ Het verslag van de vergaderingen werd publiek gemaakt op 

de website

✓ De vorderingen in het beleidsplan werden besproken samen 

met de financiële forecast in mei en oktober

✓ Het actieplan en begroting voor 2019 werden besproken in 

december

✓ Publicatie beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB en notulen 

AV   op de website.

✓ Er vonden evaluatiegesprekken plaats met het management

Goed bestuur - Acties 2018
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✓ Er waren geen belangenconflicten

✓ Cfr de bepalingen in de statuten ontvingen de bestuurders 

geen renumeratie voor de uitoefening van hun mandaat

✓ Totaal terugbetaling onkosten bestuurders: € 8 540 

▪ Congressen 4 209

▪ Vertegenwoordiging EK/WK : 2 060

▪ Kosten vergaderingen: 2 271

Goed bestuur - Acties 2018

✓ Aanpassing statuten ifv goed bestuur en nieuwe 

vennootschapswet (AV 2020)

✓ Aanpassing algemene richtlijnen

✓ Specifieke functieprofielen voorzitter, ondervoorzitter en 

financieel beheerder

✓ Bevoegdheidsdelegatie management

✓ Registratie belangen bestuurders

✓ Procedure belangenconflicten

Goed bestuur - Acties 2018
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• Ethische commissie Gymfed
– Online meldingsformulier via www.gymfed.be
– Sociale kaart voor de club-API’s
– Gedragscodes aangepast: gebruik sociale media

• Opleidingen 
– 136 club-API’S op 323 clubs (42 %)
– 5 intervisiemomenten: 50 clubs en 72 deelnemers
– 3 sessies vlaggensysteem: 53 clubs en 71 deelnemers

Meldingen : 14 

– Conflicten bestuur/ouders/clubs: 3

– Fysiek/mentaal overschrijdend: 4

– Seksueel overschrijdend: 5

– Pestgedrag: 2

Tuchtrecht en procedure te finaliseren in 2019

Ethisch verantwoord sporten 2018

Gymfed wil in 2020 een organisatie zijn met voldoende financiële 

slagkracht om proactief te kunnen ageren op zowel sportieve, 

infrastructurele als personele uitdagingen of/en opportuniteiten:

▪Jaarlijks een operationeel financieel overschot realiseren

▪Verhouding eigen inkomsten t.o.v. subsidies substantieel en structureel 

verhogen 

▪Maximaal inzetten op het efficiënt aanwenden van de beschikbare 

financiële middelen.

▪Het financieel overschot wordt aangewend voor de optimalisering van de 

werking. 

Beleidsdomein Financiën 2017-2020

http://www.gymfed.be/


6

Begroting/rapportering:

•Opmaak begroting met input domeinverantwoordelijken

•Tussentijdse rapportering en bijsturing op basis van de forecast

•Publicatie jaarverslag en begroting

Eigen inkomsten verhogen

•Stijging leden

• Onderzoek naar aanbod diensten

- Ontwikkeling app aanwezigheden –> lancering en verkoop in 2019

Financieel beleid - Acties 2018

12

+5 782
leden

Aansluitingen 2018-2019

6 1552 219
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Gewijzigde lidmaatschappen 

Naam club Regio Aantal leden (*)

Moves vzw Antwerpen-Noord 165

On the Move Bewegingsacademie vzw Antwerpen-Noord 177

Turnkring De Zottegymse Salto’s Denderend-Pajottenland 191

Gymcentrum Klein-Brabant cvba Dijle-Rupel 8

Turnkring Kluisbos Gymva 92

Blijf Jong vzw (Hallaar) Kempen 29

RGD Academy Oost-Brabant 13

*situatie op 1/2/2019

Nieuwe clubs

Gewijzigde lidmaatschappen 

*situatie op 30/6/2018

Naam club Regio Aantal leden (*)

Enigma Gent Gymva 2

FBW Sport & Fun Limburg 14

Flip-4-Fun Limburg 17

KBTS vzw Antwerpen-Noord 8

Movimento Hove vzw Antwerpen-Noord (leden aangesloten 

bij Mortsel) 161

Turning Point Balletschool Antwerpen-Noord 140

Vroom en Vrij vzw Bornem Oost-Brabant 15

Clubs niet meer aangesloten
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Aantal Gymfed-leden 

Gymfed wil in 2020 als organisatie een administratief beleid voeren dat zowel 

intern als extern (voor clubs, leden en stakeholders) een hoge output aan 

efficiëntie, wat betreft planlast en werkdruk, koppelt aan een maximale 

klantvriendelijkheid, transparantie en communicatie.

▪ invoeren van innovatieve tools en werkmiddelen

▪ bijsturen van interne en externe administratieve processen

▪ doorgedreven automatisatie

➔ Een verlaging van de planlast, zowel bij clubs als bij de directe medewerkers.  

Meer aandacht dan voorheen voor de corebusiness: 

“de  invulling en concretisering van het sportieve beleid”. 

Beleidsdomein Administratie 2017-2020
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▪ Aanpassingen boekhoudprogramma

▪ Aanpassing webapplicatie clubs (online inschrijven)

Online inschrijven 

139 clubs & 39412 inschrijvingen

▪ Aanpassing Q4Gym tool

▪ Afwerking dossier vernieuwing IT-infrastructuur

▪ Analyse ontwikkeling applicatie GA2020  (intern & clubs)

▪ Administratieve processen interne werking

▪ Aanpassingen GDPR (intern en clubs)

Administratie - Acties 2018

Gymfed wil in 2020 een organisatie zijn waarbinnen de marketing, 

zowel intern als extern, in functie staat van haar algemene visie en 

die haar verschillende doelgroepen maximaal bereikt met de 

bedoelde boodschap. Ze wil waardevolle partnerships hebben die, 

zowel voor zichzelf als voor de partner, een meerwaarde 

betekenen, niet louter materieel maar ook inzake gedeelde 

waarden, beleving en uitstraling naar de buitenwereld. 

Marketing & Sponsoring
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▪ Lopende partnerships:

▪ Janssen-Fritsen (2018-2024)

▪ Ethias (2018-2020) 

▪ Delhaize (nationaal partnership, contract van onbepaalde duur)

▪ Agiva (2017 - 2020, nationaal partnership)

▪ Hernieuwde partnerships:

▪ Powerplus - 1 jaar

▪ Planet Jump Rope - 1 jaar

▪ Stopgezette partnerships:

▪ Kristal Logistics

Marketing & Sponsoring - 2018

▪ Nieuwe partners

▪ Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

▪ NAM (wagen Nina)

▪ Crelan

▪ Gym4You

Marketing & Sponsoring - 2018
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▪ Ondersteuning topsportgymnasten

▪ Nina Derwael 

➔Partnership met NAM, Janssen-Fritsen, Agiva

+ extra ondersteuning BOIC

▪ Dennis Goossens

➔Partnership met Origin’o en Innerme

▪ Axelle Klinckaert

➔In progress (samenwerking Agiva, Gym4You)

Marketing & Sponsoring - 2018

Gymfed wil in 2020 haar aanwezigheid in het veld en de contacten met de 

clubs verder bestendigen en uitbouwen door een efficiënte regiowerking.

▪Onmiddellijke informatieverstrekking verzorgen naar het lokale niveau

▪Een regiocommissie met representatieve leden van de clubs van de regio.

▪Vertaling en omzetting van de voorgestelde werking tijdens de 

startvergadering naar de lokale behoeften en situatie

▪De regiocoördinator is de link tussen de centrale en de lokale werking

Beleidsdomein Structuur & Regiowerking 

2017-2020
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Structuur & Regiowerking - Acties 2018

Startvergaderingen

10 regio’s  255 clubs 463 bestuurders

Regionale opleidingen bestuur

10 regio’s  149 clubs 299 bestuurders

Regionale Praatcafés

8 regio’s  82 clubs  137 bestuurders

Gymfed wil in 2020 wil haar werking enten op een performante 

clubwerking, ze wil hierbij stimulerend en ondersteunend werken om een 

meer kwaliteitsvolle werking uit te bouwen binnen iedere gymclub. 

▪ Met Q4Gym-instrument clubs een vernieuwende managementtool aanreiken

▪ Inzetten op bescherming van sporters

▪ Clubfunctioneringsmodellen ontwikkelen

▪ Maatbegeleiding i.f.v. typologie van de club

▪ Aanbod tools en diensten verhogen

▪ Uitwisselen van expertise en good practices (praatcafés,…)

▪ Infrastructuur in kaart brengen en modellen uitwerken

▪ En… G-Gym, centralisatiecontracten, vrijwilligerstraject, acties tot 
verminderen drop-out, groepsaankopen,…

Beleidsdomein Clubondersteuning & 

ontwikkeling 2017-2020
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Evaluatie Jeugdsportfonds 2018

68 clubs met audit

27 nieuwe clubs met engagementsverklaring

28 G-gymclubs

91 clubs met werkingssubsidies

180 clubs ontvangen subsidies

€ 192 500 totaal te verdelen subsidiebedrag

16 clubs met enkel aanbod ‘recreatie’

3 clubs slaagden niet en worden dit seizoen in een traject opgevolgd.

26

• Brochure opstart G-Gymwerking in de club
• Organisatie (regionale) opleidingsmomenten
• Integratie Gedrags- en ethische code
• Bevraging clubbesturen
• Typologie clubs
• Contacteren slapende clubs

• Ontwikkeling grafische tool (i.s.m. VIVES)
• Resultaten bevraging clubbesturen
• Adm. Vereenvoudiging: aanwezigheidsapp

Clubondersteuning & ontwikkeling 

Acties 2018
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43 clubbezoeken i.f.v.:
(33 clubbezoeken in 2017)

3 infosessie Q4Gym

5 samenwerking

6 nieuwe aansluitingen

18 infrastructuur

2 evaluatie aansluiting

7 clubwerking

2 info meeting

▪ 21 clubs (23 clubs 2017)

▪ -50 leden: 9 clubs (8 clubs in 2017)

▪ 51-100 leden: 7 clubs (5 clubs in 2017)

▪ +100: 5 clubs (10 clubs in 2017)

Slapende clubs

▪Acties 2018
▪ -50 leden: geen acties
▪ 51-100 leden: clubbezoek regiocoördinator
▪ +100: Q4Gym-traject of clubbezoek
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▪ Organisatie van instructor-cursus 

▪ Organisatie MOVE! 

▪ Oprichting denkcel en werkgroepen

▪ Ontwikkeling initiatorcursus

▪ Zelfbouwpakket freerunningmateriaal voor clubs

Aanwerving HT medewerker uitbouw discipline en 

communities

Clubondersteuning & ontwikkeling 

▪ Sporters: Stabiliteit

– Reglementswijzigingen tot absolute minimum beperken

– Bestaande projecten verankeren en opvolging verzekeren

– Gerichte keuze nieuwe projecten

▪ Trainers: meer gediplomeerde trainers

– VTS-cursussen i.f.v. vraag/nood

– Giga-opleidingsmoment

– Vraaggestuurde bijscholingen

▪ Jury: drempelverlaging

– Cursussen alle niveaus/disciplines: ontdubbelen?

– Online leren uitbreiden

– Extra begeleiding nieuwe juryleden

Beleidsdomein Sportieve werking 2017-2020
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▪ Publicaties programma’s en reglementen op 1.07.2018

→Programma’s zoveel mogelijk stabiel (binnen deze cyclus)

▪ 20 Trainingen/stages voor clubgymnasten – 1578 deelnames

157 clubs 43 clubs

Sportieve werking 2018 – Sporters

▪ Finaliseren inhoud

▪ Testen in pilootclubs

▪ Opstarten huisstijl

▪ Verwerken feedback pilootclubs

▪ Finaliseren huisstijl, beeldmateriaal en opmaak

▪ Promotie en communicatie

Lancering op Kaderweekend 2019

Sportieve werking 2018 – Nieuwe projecten
Eerste stapjes in de Gymclub
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▪ Verzamelen oefenstof en uitschrijven scenario’s

▪ Creatie huisstijl

▪ Eerste oefenstof in beeld brengen

▪ Veel oefenstof in beeld brengen

▪ Ontwikkelen, uitbouwen en integreren leerplatform

Lancering zomer 2019

Sportieve werking 2018 – Nieuwe projecten
(Gym)Coach@Home

▪ Overleg en aftoetsen kernaspecten bij pilootclubs

▪ Opstart ontwikkeling Happening 8-jarigen

▪ Uitwerken sporttechnisch programma en aanpak Happening

▪ Try-out organisatie Happening

▪ Modellen cluborganisatie voorbereiden

Sportieve werking 2018 – Nieuwe projecten
Long Term Gymnastics Development (LTGD)
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▪ ACTIEVE TRAINERS

- 7703 trainers (statuut ledenbeheer)

-15 jaar: 366 / 15-16 jaar: 822 / +17 jaar: 6516

- 2007 met trainersdiploma (initiator of hoger)

- 493 met ‘categorie 0’ (aspirant-initiator, instructor freerunning)

Sportieve werking 2018 - Trainers

▪ NIEUWE OPLEIDINGEN 2018

- 80 modules VTS-cursussen - 40 docenten

- 297 inschrijvingen voor één of meerdere modules

- 252 gediplomeerden (95% komt in Gymfed-club terecht)

Sportieve werking 2018 - Trainers

150

170

190

210

230

250

270

2014 2015 2016 2017 2018

VTS-diploma's
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▪ Kaderweekend:

191 sessies 1705 deelnemers 205 clubs

▪ Kaderdag Dans: 

15 sessies 322deelnemers 71 clubs

▪ 44 clinics/bijscholingen

▪ 13 organisaties Aspirant-Initiator

In 2018 namen 3015 unieke personen deel aan min. 1          

bijscholingsmoment

Sportieve werking 2018 - Bijscholingen

▪ 73 jurycursussen en jurybijscholingen 

(praktijkmomenten, theorie via Judge@Home)

▪ 2619 deelnemers

▪ 30 docenten

▪ 1688 actieve juryleden - 1911 jurybrevetten

▪ 478 deelnemers examen – 366 geslaagd 

na examen en herexamen (= 77%)

▪ 626 juryleden zijn (op)nieuw jurylid

Sportieve werking 2018 - Jury
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▪ Judge@Home

▪ Online tool voor theoretisch aspect juryopleiding

▪ 1321 unieke gebruikers

▪ > 880 uren online geoefend

▪ 734 Afgelegde examens – gemiddelde score = 83%

▪ Beeldmateriaal: 1349 filmpjes online

▪ Extra begeleiding (schaduw jureren,  terugkommoment, 

laagdrempelige cursussen voor bepaalde programma’s,…)

Sportieve werking 2018– Ondersteuning jury

Wedstrijddeelnames:

* Geen unieke dlns.

Jurycursussen, -bijscholingen en -examens:

Werking Rope Skipping 2018

Recrea Comp. TOTAAL

2017 811 3368 4179

2018 1144 3319 4463

2017 2018

Cursussen crea/diff 150 ( #8) 66 (#2)

Bijscholingen crea+diff

523 (#4)

522 (#4)

Examens crea+diff 277 (#2)

Bijscholingen en herexamens 51 (# 2) 73 (#2)

Demobijscholingen 38 (#2) 41 (#3)
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VTS-cursussen:

- Aspirant-Initiator RS: Brakel (13), Gent (18), herenthout (15)

- Initiator RS: Gent (25)

Sportkamp 2018

Blankenberge:

- Beleidsfocus sportkampen

- Doelgroep: 10-16 jaar

- 25 dlns

Werking Rope Skipping 2018

Kaderweekend  2018

Werking Rope Skipping 2018

Domein Titel

Max. 

aant

al

Inschr.

Effectie

f 

aanwez

ig

RS

Gymnastiek elementen 

in rope skipping 30 24

RS

Basis gymnastiek 

elementen in rope

skipping 30 24 21

RS

Initiatieles (idem L3, L4, 

K6) 30 9 7

RS

Initiatieles (idem L4, K5, 

K6) 30 10 7

RS

Advanced non-

competitive single rope 30 28 24

RS Advanced 2-in-1 30 26

RS Advanced (multi-) Wheel 30 28 22

RS

Advanced turning skills 

of Japanese style 

Double Dutch 30 24

RS

Basic non-competitive 

single rope 30 27 23

Titel

Max. 

aanta

l

Inschrijving

en

Effectief 

aanwezi

g

Basic 2-in-1 30 29 11

Basic (multi-) wheel 30 11

Basic turning skills of 

Japanese style double 

dutch 30 11

Fusion: dance & 

speedsteps 30 15 16

Single rope: Rope 

manipulations 30 16 14

Advanced long ropes -

box - triple dutch 30 18

Fusion: systems 30 7 6

Spelvormen met 

springtouwen 30 30

Basic long ropes - box -

triple dutch 30 13
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WK Rope Skipping Shanghai (CHN)

24/07 – 2/08/2018

WERELDKAMPIOEN VROUWENTEAMS: 

Recrean skippers Oudenaarde

WK Rope Skipping 2018

• Jana Janssens
• Laurena Van Leeuwen
• Joyce De Temmerman
• Janne Dewaele

WERELDKAMPIOEN WORLDCUP (WK Demowedstrijd): 

Recrean skippers Oudenaarde

• Jana Janssens

• Janne Dewaele

• Laurena Van Leeuwen

• Jilka Lauweryns

• Joyce De Temmerman

• Kasper De Bruyn

• Lode D'Hollander

• Hanna De Baets

• Joska Lauweryns

• Matthias Hiele

• Jens Ockerman

• Shana De Jaegher

WK Rope Skipping 2018
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WERELDKAMPIOEN WORLDCUP (WK Demowedstrijd): 

Recrean skippers Oudenaarde

→ Kort videofragment: demo-oefening 

WK Rope Skipping 2018

BRONS WK Mixed teams: 

XL Rope & Dance Zele

• Jelle Christiaens

• Naomi Van Avermaet

• Domien De Beul

• Océanie Foubert

• Pieter-Jan De Backer

WK Rope Skipping 2018
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Internationaal: WK Rope Skipping (Shanghai, China)

BRONS Individueel Vrouwen:

Rom Skippers Mechelen

• Elise Audiens

WK Rope Skipping 2018

▪ Unieke wedstrijdorganisaties binnen de wedstrijd- en recreatiesport

→ verspreid over Vlaanderen, voor elke discipline, voor elke leeftijdsgroep, voor 

elk niveau

▪ Event-aanbod dat maximaal inspeelt op de noden van clubs, leden en 

topsportwerking, dat media-aandacht genereert èn dat de gymsport 

en haar werking maximaal promoot.

➔ Bestaande organisaties ‘maximaliseren’ & nieuwe activiteiten lanceren

➔ Maximaal inzetten op het creëren van beleving en het garanderen van 

kwaliteit voor elke betrokkene. 

Beleidsdomein Organisaties & events

2017-2020
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Organisaties

▪Enkele cijfers (incl. rope skipping)

▪Deelnames: 37 989

▪Unieke deelnemers: 15 032

▪Licentiehouders: 6 379

▪Aantal organisaties: 103

▪Blijvende optimalisatie logistieke ondersteuning

▪Vervanging nodige materiaal

▪Materiaal ter beschikking voor recreatoernooien

▪Implementatie nieuw scoresysteem

Organisaties & events 2018

Organisaties

▪Persoonlijke begeleiding organiserende clubs

▪Infovergadering

▪Wedstrijdleiding

▪Opleiding Score Express

▪Info tijdig communiceren

▪ Voorlopige dagindelingen (ABCI) begin december

▪ Wedstrijdinfo ten laatste 2 tot 3 weken op voorhand

▪ Wedstrijdkalender volgend seizoen begin januari

▪Beleving/uitstraling op onze BK’s

▪ Promofilmpje, affiche, led-wall, leuk aandenken, …

Organisaties & events 2018
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Events

▪Geplande events werden gerealiseerd: WK & WAGC ACRO, Best Show 

Teams Finale, Move, Kaderdag Dans, Kaderweekend Gymnastiek, 

Gymgala

▪Wat was nieuw?

▪ WK & WAGC ACRO: topevent

▪ Move (free running): nieuwe locatie 

▪ KW Gymnastiek: meer sessies + extra aandacht voor uitstraling

▪ Gymgala: 20-jarig bestaan - recordaantal toeschouwers

Organisaties & events 2018

Events

▪ Evaluatie:

▪ Alle events zijn vlot verlopen

▪ Telkens grondige interne en externe evaluatie

▪ Vooropgestelde doelstellingen (aantallen + financieel) werden behaald

▪ Innoverend WK & WAGC kende een groot succes

▪ Toekomst:

▪ Voorbereidingen voor events 2019 werden in gang gezet.

▪ Kandidatuur voor het WK 2023 werd ingediend.

Organisaties & events - 2018
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Gymfed wil in 2020 op vlak van interne en externe communicatie een 

voorbeeldfederatie zijn die:

▪ door continu en persoonlijk te communiceren een binding heeft 

opgebouwd met haar clubs en leden. 

▪ een positief imago ontwikkeld heeft bij haar doelgroepen.

▪ van haar medewerkers echte ambassadeurs heeft gemaakt.

▪ pers en media maximaal inzet ter ondersteuning van haar 

communicatie.

▪ mee is met de nieuwste communicatietrends.

Beleidsdomein Communicatie 2017-2020

Externe communicatie

▪ Optimaliseren formats & lay-out content marketing strategie:

▪ Live reporter

▪ Club in de kijker

▪ Wist je dat

▪ Iedereen sport

▪ Optimaliseren formats dagelijkse werking en events

▪ Uitbouwen CRM-strategie

▪ Welkomstmails leden (start juli 2019) conform GDPR-wetgeving

Communicatie - Acties 2018
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Communicatie – CMKT 2018

Communicatie – Dagelijkse werking & events 

2018
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Externe communicatie

▪ Optimaliseren digitale kanalen 

▪ FB

▪ Dec 2016: 11 737

▪ Dec 2017: 15 236

▪ Dec 2018: 17 192

▪ 1 week: +- 24 000 unieke accounts hebben pagina/posts gezien

▪ Instagram

▪ Dec 2017: 4264 volgers

▪ Jan 2018: 7829 volgers

▪ 1 week: +- 7200 unieke accounts hebben pagina/posts gezien

Communicatie – Digitale kanalen 2018

Externe communicatie

▪ Twitter

▪ Dec: +- 2312 volgers

▪ 1 week: +- 10 000 weergaven

Website en Gymfed-community

▪ Uitbouwen                                                                                                   

we are gym-community                                                                         

en verhogen users

▪ Optimaliseren functionaliteiten                                                     

website

Communicatie – Digitale kanalen 2018
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More than Gym E-magazine

▪ Lanceren interactief E-magazine

▪ Feb 2018

▪ 4/jaar

▪ 15+ jaar

More than Gym Doeboek

▪ Printversie

▪ Sep 2018 (startvergaderingen)

▪ 6-15jaar

PR-acties en campagnes

Communicatie – More than Gym 2018

PR & Campagnes 2018

▪ WK Acro 2018

▪ EK TT 2018

▪ WK TT 2018

Communicatie - Campagnes 2018
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Communicatie – Pers & Media 2018

Beleidsplan 
2017-2020

Beleidsplan 
2017-2020 
Topsport
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Toestelturnen Meisjes EN Jongens
kunnen met team naar WK 2019

Meisjes 11de plaats WK Jongens 19de plaats WK

2018 - Toestelturnen Meisjes

Nina Derwael
EK

Goud Brug

Zilver Balk

WK

Goud Brug

4de Balk

4de AA
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2018 - Toestelturnen Meisjes

Team Challenge Stuttgart

Teamfinale - goud

(Maellyse, Senna, Nina, Axelle, Rune)

World Cup

Doha 

- Nina Derwael – goud aan brug

- Nina Derwael – brons aan balk

- Axelle Klinckaert – brons aan grond

Cottbus

- Nina Derwael – goud aan brug

- Axelle Klinckaert – 7de aan grond

EK

Axelle Klinckaert – brons aan grond

2018 - Toestelturnen Jongens

EK

Dennis Goossens
Finale Ringen
7de

Noah Kuavita
Finale Rek

8ste
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Toestelturnen Meisjes en Jongens

Doel: selecties voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020

▪ 2019: WK in Stuttgart is selectief voor OS

▪ TTM

▪ Top 12 = Teamselectie voor OS  

▪ Individuele Top 8-plaatsen

▪ TTJ

▪ Top 12 = Teamselectie voor OS  

▪ Indien geen teamselectie minimum 1 individuele selectie

▪ 2020: OS
▪ Meisjesteam en Jongensteam

▪ Kans op finales zowel AA als Toestel ~ Medaillekans

Toestelturnen Meisjes en Jongens

Belangrijke pijlers:

▪ Optimaliseren talentidentificatiesysteem:

• Verder uitwerken scouting bij kleuters/jonge gymnasten 

• Meer clubs die toestelturnen aanbieden voor jonge gymnasten

▪ Talentontwikkeling - Ontwikkelingsprogramma’s

• Opleiding coaches: 

• UEG – stage TTM voor 2 coaches

• UEG – camp: Mental & Physical Preparation

• Interne bijscholing 4* per jaar TTJ - TTM

• Inzet van Jeugdcoördinator: Onderbouw- en clubwerking

• Meer gymnasten van voldoende kwaliteit opleiden
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Toestelturnen Meisjes en Jongens

Belangrijke pijlers:

▪ Voor de prestatieprogramma’s - elites:

• Zowel op sportief als op inderdisciplinair vlak alles op alles zetten om zo de 

kansen te maximaliseren voor teamselectie

• Inzet van conditietrainer bij TTJ en TTM: heel individueel gericht

▪ Voor ontwikkelingsprogramma’s:

• TTM: extra trainer voor 1ste MB (gestart sept 2018)

Acrobatische gymnastiek: WK

Noam Patel

Marte Snoeck Robin Casse Jonas Anthoon

Bram Röttger Kilian Goffaux Hannes Garré

3de plaats 8ste plaats Bram Geussens

5de plaats
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Tumbling

Tachina Peeters

✓ EK – Baku (AZE)
4de plaats

✓ WK – Sint-Petersburg (RUS)
4de plaats

✓ World Cup – Loulé (POR)
8ste plaats

Trampoline

Simon Debacker & Joris Geens

✓ World Cup – Loulé (POR)
8ste plaats synchroon

✓ WK – Sint-Petersburg (RUS)
22ste plaats synchroon

40ste plaats - Simon (ind)

55ste plaats - Joris (ind)
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Ritmiek

WK Sofia (BUL)

Aya Courouble – 91ste plaats

Vanina Van Puyvelde – 93ste plaats

✓ Team (met Sanna Delbeke – FfG) = 34ste plaats


