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Atletencommissie 
 

 
 

 

1 OMSCHRIJVING & DOEL 

De Atletencommissie is er voor en door (top)sporters. Ze bestaat uit actieve (top)sporters en ex-

(top)sporters die de wereld van de gymnastiek en haar verschillende disciplines grondig kennen. De 

Atletencommissie is een adviescommissie en heeft als doel:  

• Een duidelijke stem geven aan de sporters binnen en buiten de (top)sportwerking van 

Gymfed.  

• Een aanspreekpunt zijn voor alle (top)sporters binnen de Gymnastiekfederatie waarbij 

vertrouwen en integriteit voorop staan. 

• Inspraak te geven in het (top)sportbeleid van Gymfed door het formuleren van adviezen voor 

de Topsportcommissie en/of het Bestuursorgaan. De voorzitter zal uitgenodigd worden op 

het Bestuursorgaan (2x/jaar) om bepaalde topics toe te lichten die in de Atletencommissie 

besproken werden. 

 
2 SAMENSTELLING 

• Voorzitter:  

o verkozen uit de vertegenwoordigers op de eerste vergadering 

o zetelt eveneens in de Topsportcommissie 

• Secretaris (Gymfed-medewerker) 

• 10 Vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines:  

o Tumbling (1), Trampoline (1), Rope-Skipping (1), Ritmische Gymnastiek (1) 

o Acro (2), Toestelturnen dames (2), Toestelturnen heren (2) 
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3 CRITERIA KANDIDAAT VERTEGENWOORDIGERS 

• 16+ 

• Belgische nationaliteit 

• Lid van Gymfed in de laatste 8 jaar (1/1/2013 is uiterste datum) 

• Eliteniveau (deelname aan EK/WK/World Games of OS) hebben of behaald hebben in de 

laatste 8 jaar (1/1/2013 is uiterste datum) 

 
 

4 KANDIDATUUR & AANDUIDING 

Kandidaturen kunnen ingestuurd worden vóór 21 februari 2021 naar topsport@gymfed.be.  
 
De kandidatuur omvat: 

- Een korte motivatiebrief 
- Een CV 

 
Alle kandidaturen worden voorgelegd aan het Bestuursorgaan. Indien er meer kandidaturen zijn dan 
het vooropgestelde aantal van 10, zal het Bestuursorgaan een keuze maken, rekening houdend met 
de criteria vermeld onder punt 3.  
 
De Atletencommissie wordt voor een termijn van 2 jaar (tot en met juni 2023) aangeduid en 
bekrachtigd door het Bestuursorgaan Gymfed. 
 
 
5 FREQUENTIE, RAPPORTERING, COMMUNICATIE 

- De Atletencommissie komt elke 2 maand samen (kan ook online). 
- Het verslag wordt overgemaakt aan de Topsportcommissie en het Bestuursorgaan. 
- Primair contactpunt voor de Atletencommissie is de secretaris. Je kan bij hem/haar terecht 

voor het inwinnen van extra info, het formuleren van voorstellen, … . Onderwerpen die niet 
noodzakelijk via de Topsportcommissie of het Bestuursorgaan moeten gaan, kunnen 
rechtstreeks met de Topsportmanager en secretaris besproken worden. 

 
 
Opgemaakt door: Tim Moriau en Dominique Verlent 
Versie 18.01.2021 
Goedgekeurd door Bestuursorgaan op 19.01.2021 


