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1. Overleg met jullie bestuur voor welke activiteit(en) jullie interesse hebben en neem de 

kandidatuurformulieren (met de zaalvoorwaarden, de taakverdeling en de financiële en 

organisatorische ondersteuning) goed door. 

2. Contacteer de uitbaters van de zaal waar jullie de activiteit willen laten doorgaan om te 

controleren of die vrij is (vergeet ook niet opbouw/afbraaktijd te voorzien). Als de zaal vrij is, 

neem dan alvast een optie. Het zou jammer zijn als de zaal niet vrij is op het moment dat jullie 

de activiteit krijgen toegewezen.  

3. Vul jullie digitale kandidatuur volledig in en tegen ten laatste 16 februari 2020 

- Kandidatuur wedstrijden Acro 

- Kandidatuur wedstrijden Dans en Demo 

- Kandidatuur wedstrijden Ritmiek 

- Kandidatuur wedstrijden en recreatoernooien Rope Skipping 

- Kandidatuur wedstrijden Toestelturnen Jongens 

- Kandidatuur wedstrijden Toestelturnen Meisjes 

- Kandidatuur wedstrijden Tumbling en Trampoline 

- Kandidatuur Recreatoernooien gymnastiek 

4. De Gymnastiekfederatie zal alle kandidaturen bekijken en de activiteiten verdelen.  

5. Elke aanvrager krijgt in de tweede helft van maart bevestiging over de toekenning. Daarnaast 

wordt het contract en draaiboek meegestuurd. 

6. Hebben jullie de activiteit van jullie keuze toegewezen gekregen, reserveer dan meteen de zaal 

(waarvoor jullie al een optie hadden genomen).  

7. Het contract dient 1 april getekend terug gestuurd te worden naar wedstrijden@gymfed.be. Zo 

niet vervalt de toegekende kandidatuur. 

 

De definitieve versie van de kalender wordt uiterlijk begin april 2020 gepubliceerd. 

 

Hebben jullie nog vragen of twijfels, aarzel dan niet om het Gymfed-secretariaat te contacteren via 

wedstrijden@gymfed.be. De contactgegevens van alle Gymfed-organisatiecoördinatoren zijn 

hieronder terug te vinden. 

 

 

 

 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/kand-acro-2020
https://nl.surveymonkey.com/r/9VCT8SV
https://nl.surveymonkey.com/r/CP8CWT5
https://nl.surveymonkey.com/r/QX5ZVFS
https://nl.surveymonkey.com/r/5NR8H7W
https://nl.surveymonkey.com/r/NNSC6JQ
https://nl.surveymonkey.com/r/5XHJTWS
https://nl.surveymonkey.com/r/CL9MKV7
https://nl.surveymonkey.com/r/CL9MKV7
mailto:wedstrijden@gymfed.be
mailto:wedstrijden@gymfed.be
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Coördinatoren organisaties 

Wedstrijden Acro 

Wedstrijden Ritmiek 
Leen Foré - leenfore@gymfed.be - 09-243 12 05 

Wedstrijden Dans en Demo Annelies Raman - anneliesraman@gymfed.be - 09-243 12 08 

Wedstrijden Rope Skipping 
Eva Vandemeulebroecke - evavandemeulebroecke@gymfed.be   
09-243 12 19 

Recreatoernooien Rope Skipping Simon Mahy - simonmahy@gymfed.be - 09-243 12 23 

Wedstrijden Toestelturnen jongens  

Wedstrijden Tumbling en Trampoline 
Eline Verbeeck - elineverbeeck@gymfed.be - 09-243 12 12 

Wedstrijden Toestelturnen meisjes Jean Herrel - jeanherrel@gymfed.be - 09-243 12 06 

Recreatoernooien Gymnastiek Ruth Franceus - ruthfranceus@gymfed.be - 09-243 12 04 
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