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VACATURE COÖRDINATOR REGIOCLUBS TOESTELTURNEN MEISJES 

WIE ZIJN WE 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in 
Vlaanderen en groepeert meer dan 130 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal 
personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, 
het aanbod voor de recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.  
 
Topsport maakt een essentieel onderdeel uit van onze activiteiten, waarbij hoge internationale 
doelstellingen worden nagestreefd. “Als federatie geloven we dat plezier, passie en hard werken 
hand in hand moeten gaan en zijn er van overtuigd dat (top)sport een enorme bijdrage levert aan 
onze maatschappij, mensen kan samenbrengen en verbinden als geen ander! Kortom we willen 
bouwen aan sporters die zowel fysiek als mentaal sterk staan en die later trots en tevreden op hun 
periode als topsporter kunnen terugkijken!” 
 
TAAKOMSCHRIJVING 

Wij zijn op zoek naar een coördinator om onze regioclubs Toestelturnen dames verder uit te bouwen 

in de verschillende regio’s. Deze regioclubs passen in een groter geheel waarbij de top van onze 

topsportwerking gecentraliseerd is te Gent. U zal aangestuurd worden door de directeur Topsport en 

grotendeels werken vanuit het huis van de sport te Gent. De topsportwerking bestaat uit een 20 tal 

voltijdse medewerkers (coaches, administratie,…) aangevuld met externe experts in tal van 

domeinen. 
 

→ Je stuurt het team van regiocoaches aan en staat mee in voor de implementatie van de 
leerlijnen en het trainingsmodel van Gymfed. 

→ Je houdt jaarlijks functionering en evaluatiegesprekken met de regiocoaches. 
→ Je neemt deel aan de teamvergaderingen Topsport Regiowerking TTM en andere 

vergaderingen in functie van het uitbouwen van de topsportstructuur in de regioclubs. 
→ Je staat in voor de organisatie van de controletrainingen, selectietrainingen en 

entreetesten. 
→ Je organiseert de regioclubstages en de instroomstages 
→ Je staat in voor de opmaak en implementatie binnen de regioclubs van leerlijnen rond 

verschillende deeldomeinen: mentaal, voeding, medische,… 
→ Je volgt alle gymnasten in de regioclubs mee op en bent aanwezig bij 

instroom/uitstroomgesprekken in samenspraak met de regioclubcoaches. 
→ Je volgt de scouting binnen de verschillende regioclubs mee op en stuurt de coaches aan. 
→ Je maakt deel uit van de selectiecommissie TTM Regiowerking. 
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JOUW PROFIEL 

→ Een uitgebreide kennis van de gymnastieksport, vooral binnen de discipline toestelturnen 
dames 

→ De competentie om in een team (coaches, administratie, medici,…) te kunnen 
samenwerken en sturing te geven waar nodig. 

→ Ervaring met het strategisch uitdenken van nieuwe (top)sportstructuren voor jeugd. 
→ De pedagogische en didactische aanpak afgestemd op de leefwereld van  ‘jonge’ 

gymnasten. 
→ De competentie om op een transparante manier met alle betrokkenen te communiceren. 
→ De nodige ambitie, drive en flexibiliteit die we van een coördinator mogen verwachten. 
→ Kennis van teams, outlook, excel, word, access en powerpoint 
→ Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Frans spreken en schrijven is een pluspunt. 
→ Rijbewijs Cat. B 

 

ONS AANBOD 

→ Een uitdagende, voltijdse betrekking in een ambitieuze en enthousiaste werkomgeving. 
→ Een mooi salaris en legale voordelen die overeenstemmen met het functieprofiel. 
→ Contract van onbepaalde duur, indiensttreding onmiddellijk 
 

SOLLICITEREN 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 6 augustus 2021 naar:  
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw  
Ellen Cool  
Medewerker topsport  
09 243 12 16 – topsport@gymfed.be 


