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Aanwezig	  
Clubs:	  Van	  den	  Broeck	  Julie	  (K.K.M.T.	  Mechelen),	  Carole	  Vink	  (TK	  Kracht	  en	  Geduld	  Sint-‐Niklaas),	  Veerle	  Gilbert	  
(Moedig	  en	  Vrij	  Mechelen	  vzw),	  Kristel	  Bijns	  (Leeuwse	  Turnkring),	  Natasja	  De	  Tobel	  (Leeuwse	  Turnkring),	  Werner	  
Leysen	  (Pivolté),	  Tessa	  Deuwel	  (Rap	  &	  Vrank	  Evergem),	  Kathleen	  Fouache	  (Rap	  &	  Vrank	  Evergem),	  Ruth	  Dupré	  
(Oiterpe	  vzw	  Drongen),	  Marleen	  Janssen	  (K.K.B.T.	  Bree),	  Etienne	  Van	  Guyse	  (K.T.	  Reynaert	  Kemzeke	  vzw),	  Ati	  Van	  
Geyt	  (K.T.	  Reynaert	  Kemzeke	  vzw),	  Katrien	  Verstraeten	  (Kadans	  Haacht),	  Tess	  Roggeman	  (GSK	  Volharding	  vzw	  
Wuustwezel),	  Sandrina	  Stuckens	  (GSK	  Volharding	  vzw	  Wuustwezel),	  Davina	  Demelenne	  (Balletschool	  Marie-‐Ellen	  
vzw),	  Karolien	  Geebelen	  (Move	  It	  Up).	  
Gymfed	  (staf+RvB):	  Joanna	  Van	  Hooydonck	  (Gym-‐Harop	  vzw	  Brasschaat),	  Kurt	  Moens	  (Rom	  Skippers	  Mechelen).	  
Lode	  Grossen,	  Els	  Coppieters,	  Annelies	  Raman,	  Janne	  Vanooteghem,	  Inge	  Doens	   

	  
Algemene	  info	  
Het	  overleg	  met	  de	  dansclubs	  vond	  plaats	  op	  20	  maart	  in	  het	  Ontmoetings-‐	  en	  vergadercentrum	  De	  
Lindepoort	  in	  Mechelen	  en	  werd	  als	  volgt	  georganiseerd:	  

	  
19.00	  uur:	  verwelkoming	  +	  beknopte	  resultaten	  van	  de	  enquête	  dans	  
19.15	  uur:	  1ste	  discussieronde	  (keuze	  uit	  2	  thema’s)	  
19.45	  uur:	  2de	  discussieronde	  (keuze	  uit	  2	  thema’s)	  
20.30	  uur:	  Samenvatting	  van	  de	  discussies	  
	  
Per	  discussieronde	  werd	  een	  stelling	  geponeerd	  waarrond	  ideeën	  werden	  uitgewisseld,	  voorstellen	  
gedaan,	  pijnpunten	  aangehaald,	  …	  	  

	   	   	  
Werkgroeptafels	  	  

	  
Samenvatting	  discussieronde	  1	  –	  tafel:	  Een	  jurylid	  kan	  niet	  objectief	  zijn?	  
	  

§   Over	  de	  stelling	  ‘Een	  clubjurylid	  kan	  niet	  objectief	  zijn’	  waren	  de	  meningen	  verdeeld.	  
Iedereen	  was	  akkoord	  dat	  juryleden	  mensen	  zijn	  met	  een	  grote	  betrokkenheid	  voor	  de	  
sport	  en/of	  club,	  wat	  subjectiviteit	  in	  de	  hand	  kan	  werken.	  

§   Volgende	  voorstellen	  werden	  geformuleerd	  ter	  verhoging	  van	  de	  objectiviteit	  van	  de	  
juryleden:	  	  
-‐   Voldoende	  juryleden	  in	  een	  panel,	  waardoor	  uiterste	  waarden	  niet	  meetellen	  (evt.	  

meerdere	  juryleden	  van	  een	  club	  op	  verschillende	  functies	  in	  één	  panel?).	  
-‐   Niet	  jureren	  voor	  eigen	  club.	  
-‐   Externe	  experten	  inschakelen:	  

o   Dit	  hoeven	  geen	  topchoreografen	  te	  zijn.	  
o   Kan	  jurylid	  zijn	  van	  club	  die	  niet	  deelneemt.	  
o   Eventueel	  voor	  bepaalde	  wedstrijd	  (vb.:	  BSTF)	  of	  bepaald	  niveau/categorie	  

-‐   Reglement	  niet	  te	  moeilijk	  maken	  en	  ook	  duidelijk	  uitleggen	  –	  infosessie	  voor	  seizoen?	  
§   Elke	  club	  moet	  bijdragen	  in	  het	  jurygebeuren	  door	  het	  leveren	  van	  juryleden	  OF	  een	  

vergoeding	  te	  betalen,	  zodat	  een	  extra	  jurylid	  op	  uitnodiging	  kan	  gevraagd	  worden.	  

Overleg	  dans	  	  
20.03.2017	  
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Drempel	  voor	  het	  leveren/opleiden	  van	  juryleden	  mag	  niet	  te	  hoog	  zijn,	  zodat	  clubs	  de	  kans	  
krijgen	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  het	  circuit	  en	  juryleden	  op	  te	  leiden.	  Vb.:	  eerste	  jaar	  geen	  
jurylid	  leveren,	  2de	  jaar	  vergoeding	  indien	  geen	  jurylid	  leveren,	  3de	  jaar	  in	  orde	  of	  geen	  
deelname.	  

§   Punten	  blijven	  belangrijk,	  een	  ranking	  alleen	  is	  niet	  voldoende	  (cf.	  zoals	  nu	  van	  toepassing	  
is	  bij	  ‘kids’).	  	  

§   Feedback	  over	  de	  oefening/choreografie	  wordt	  als	  een	  meerwaarde	  aanzien.	  
§   Extern/neutraal	  jurypanel:	  aanwezigen	  vinden	  het	  niet	  erg	  dat	  ze	  niets	  meer	  in	  de	  pap	  

hebben	  te	  brokken	  als	  jurylid/club,	  maar	  uitleg	  over	  resultaten	  kan	  ook	  meerwaarde	  zijn.	  
§   Bijscholingen	  (recyclages)	  zijn	  belangrijk,	  zeker	  voor	  nieuwe	  en/of	  minder	  ervaren	  

juryleden,	  maar	  moet	  wel	  een	  meerwaarde	  zijn	  voor	  elke	  deelnemer:	  
-‐   Eventueel	  vrijstelling	  van	  aanwezigheid	  bij	  positieve	  evaluatie	  tijdens	  seizoen.	  
-‐   Expertise	  moet	  aanwezig	  zijn	  of	  op	  voorhand	  externe	  lesgever	  aanduiden.	  
-‐   Indien	  er	  geen	  (reglement)wijzigingen	  zijn	  is	  recyclage	  niet	  altijd	  nodig.	  
-‐   Alle	  genres	  aan	  bod	  laten	  komen.	  
-‐   Mogelijkheden	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  juryleden	  zich	  kunnen	  voorbereiden	  op	  een	  

wedstrijd	  beschikbaar	  maken.	  Eventueel	  juryleden	  verplichten	  om	  dit	  te	  doen?	  
Andere:	  

-‐   In	  reglementering	  iets	  opnemen	  over	  ongepaste	  bewegingen	  (i.f.v.	  categorie/leeftijd?)	  
	  
	  

	  
Samenvatting	  discussieronde	  1	  –	  tafel:	  Hoe	  kan	  Gymfed	  zorgen	  dat	  je	  een	  nog	  betere	  
danslesgever	  wordt?	  	  

	  
§   Het	  gesprek	  start	  met	  een	  korte	  uiteenzetting	  hoe	  Gymfed,	  als	  unisportfederatie	  voor	  

Gymnastiek,	  zich	  situeert	  in	  het	  Vlaamse	  sportlandschap.	  De	  opleiding	  van	  de	  VTS-‐cursus	  
Dans	  wordt	  gecoördineerd	  door	  Danssport	  Vlaanderen,	  unisportfederatie	  voor	  dans	  in	  
Vlaanderen.	  	  

§   De	  aanwezigen	  ervaren	  volgende	  belemmeringen	  voor	  het	  volgen	  van	  de	  Initiatorcursus	  
Dans	  van	  de	  Vlaamse	  Trainersschool:	  
-‐   Moeilijkheid	  van	  het	  toegangsexamen	  	  
-‐   Grote	  verscheidenheid	  van	  disciplines	  binnen	  dans	  
-‐   De	  vele	  contacturen	  
-‐   Weinig	  keuze	  in	  locatie	  en	  tijdstip	  van	  de	  cursus	  
-‐   Communicatie	  van	  de	  cursussen	  
Docent	  VTS	  geeft	  aan	  dat	  verschillende	  van	  deze	  pijnpunten	  ondertussen	  werden	  
aangepakt,	  de	  perceptie	  bij	  de	  clubs	  hierover	  is	  echter	  anders,	  meer	  en	  betere	  communicatie	  
kan	  dit	  oplossen.	  	  

§   De	  erkenning	  van	  buitenlandse	  opleidingen	  vinden	  de	  dansclubs	  een	  probleem.	  Deze	  zijn	  
immers	  meestal	  van	  hoger	  niveau	  als	  de	  Initiatorcursus	  maar	  toch	  worden	  deze	  niet	  erkend	  
of	  gelijkgesteld.	  In	  Q4Gym	  kunnen	  deze	  opleidingen	  misschien	  wel	  beloond	  worden?	  	  

§   Het	  wordt	  als	  een	  gemiste	  kans	  ervaren	  dat	  er	  voor	  ‘Dans’	  in	  het	  vernieuwde	  Q4Gym-‐
instrument	  minder	  criteria	  zijn	  waarop	  de	  clubs	  met	  hun	  goedwerkende	  dansafdelingen	  
kunnen	  scoren.	  

§   De	  invulling	  van	  de	  Kaderdag	  Dans	  wordt	  als	  positief	  ervaren.	  	  
§   De	  groep	  is	  het	  over	  eens	  dat	  een	  ‘Technisch	  Programma’	  met	  een	  leerlijn	  voor	  de	  

verschillende	  leeftijden	  vooral	  voor	  de	  jonge	  choreografen	  een	  uitstekend	  hulpmiddel	  zou	  
zijn	  voor	  het	  verhogen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  danslessen.	  Ook	  het	  aanbieden	  van	  
beeldmateriaal	  met	  tips	  en	  tricks	  zou	  een	  meerwaarde	  kunnen	  geven.	  	  	  
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Samenvatting	  discussieronde	  2	  –	  tafel:	  Gymfed	  is	  meer	  dan	  ‘Gym’.	  Hoe	  kan	  Gymfed	  een	  
meerwaarde	  betekenen	  voor	  alle	  dansers	  van	  mijn	  gymclub?	  	  

	  
§   Over	  het	  algemeen	  ervaart	  de	  groep	  dat	  ‘dans’	  te	  weinig	  aandacht	  krijgt	  binnen	  Gymfed.	  Er	  

wordt	  verwezen	  naar	  ‘we	  are	  gym’	  in	  het	  officiële	  logo	  van	  Gymfed,	  de	  benaming	  ‘Gymtalk’	  
(driemaandelijks	  tijdschrift	  van	  Gymfed).	  De	  aandacht	  voor	  dans	  in	  de	  verschillende	  	  
communicatiekanalen	  van	  Gymfed	  kan	  beter.	  

§   Er	  werd	  discussie	  gevoerd	  rond	  het	  feit	  dat	  een	  gymclub	  bij	  Gymfed	  alle	  leden	  dient	  aan	  te	  
sluiten	  en	  daardoor	  de	  dansgroepen	  binnen	  de	  club	  wat	  belemmerd	  worden	  in	  deelname	  
aan	  wedstrijden/happenings	  van	  andere	  organisaties	  (tenzij	  er	  dubbel	  aansluitingsgeld	  
wordt	  betaald).	  	  
Er	  wordt	  voorgesteld	  om	  met	  verschillende	  federaties/organisaties	  te	  bekijken	  of	  er	  een	  
samenwerkingsprotocol	  mogelijk	  is	  waardoor	  de	  clubs	  meer	  ruimte	  krijgen	  om	  ook	  aan	  
andere	  dansorganisaties	  deel	  te	  nemen.	  
Dit	  ligt,	  in	  het	  huidige	  sportlandschap	  (waaronder	  ook	  dans	  behoort),	  niet	  zo	  eenvoudig.	  De	  
groep	  is	  zich	  hiervan	  bewust	  maar	  vraagt	  Gymfed	  dit	  zeker	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  komende	  
hervormingen.	  

§   De	  aanwezigen	  bevestigen	  wat	  ook	  in	  de	  enquête	  tot	  uiting	  kwam:	  het	  merendeel	  van	  de	  
clubs	  is	  tevreden	  tot	  uiterst	  tevreden	  over	  volgende	  ondersteuning	  die	  Gymfed	  aanbiedt:	  

o   Applicatie	  Ledenbeheer	  
o   Module	  online	  inschrijven	  door	  de	  leden	  
o   Centralisatiecontract	  SABAM	  
o   Aangeboden	  verzekeringspolissen	  Gymfed	  

	  
	  

Samenvatting	  discussieronde	  2	  –	  tafel:	  Op	  welke	  manier	  kunnen	  de	  clubs	  het	  aantal	  
wedstrijdorganisaties	  en	  de	  capaciteit	  verhogen?	  

	  
Stelling	  1:	  Op	  welke	  manier	  kunnen	  de	  clubs	  het	  aantal	  wedstrijdorganisaties	  en	  de	  capaciteit	  
verhogen?	  
§   Clubs	  zijn	  vragende	  partij	  voor	  een	  betere	  spreiding	  van	  de	  danswedstrijden.	  Momenteel	  

gaan	  alle	  wedstrijden	  door	  in	  Oost-‐Vlaanderen,	  maar	  dit	  is	  een	  logisch	  gevolg	  gezien	  er	  
zich	  geen	  clubs	  van	  andere	  provincies	  zich	  kandidaat	  stelden.	  

o   K.K.B.T.	  Bree	  heeft	  zich	  voor	  seizoen	  2016-‐2017	  wel	  kandidaat	  gesteld.	  Maar	  door	  
tijdsgebrek	  en	  vroegere	  respons	  van	  een	  andere	  club	  (Turnclub	  Athena)	  werd	  hun	  
voorkeursdatum	  reeds	  ingenomen.	  Hier	  moeten	  we	  als	  federatie	  naar	  de	  toekomst	  
toe	  beter	  over	  waken.	  

§   Clubs	  stellen	  voor	  om	  nogmaals	  een	  oproep	  te	  lanceren	  naar	  alle	  dansclubs	  wat	  de	  
openstaande	  kandidaturen	  voor	  de	  ‘Kampse	  Danscup’	  en	  ‘Dans	  Op’	  (2017-‐2018)	  betreft.	  

§   Verschillende	  clubs	  geven	  aan	  bereid	  te	  zijn	  om	  met	  een	  poule	  van	  vrijwilligers	  te	  willen	  
ingeschakeld	  worden	  i.f.v.	  organisatie	  van	  een	  danswedstrijd.	  Dit	  aangezien	  deze	  clubs	  in	  
eigen	  gemeente	  niet	  over	  de	  geschikte	  accommodatie	  beschikken.	  Dit	  is	  een	  piste	  die	  we	  
zeker	  verder	  moeten	  bekijken.	  

§   Clubs	  zijn	  volgens	  de	  resultaten	  van	  de	  enquête	  heel	  tevreden	  over	  het	  gebruik	  van	  
culturele	  centra	  voor	  onze	  wedstrijden.	  Ook	  de	  aanwezige	  clubs	  zijn	  voorstander	  om	  dit	  
naar	  de	  toekomst	  toe	  zo	  te	  behouden	  en	  dus	  niet	  zoals	  andere	  organisaties	  te	  opteren	  
voor	  gemeentelijke/stedelijke	  sporthallen.	  
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§   De	  opwarming	  voor	  iedere	  wedstrijd	  behouden	  is	  volgens	  alle	  aanwezige	  clubs	  zeker	  een	  
must.	  Ter	  vergelijking	  met	  andere	  danscircuits	  aanzien	  zij	  dit	  absoluut	  als	  een	  meerwaarde.	  
Wat	  hierbij	  wel	  kan	  bekeken	  worden,	  is	  om	  deze	  opwarmingstijd	  per	  leeftijdscategorie	  een	  
beetje	  in	  te	  perken	  (of	  toch	  alvast	  bij	  de	  categorie	  ‘YOUTH’	  en	  ‘ADULTS’).	  

	  
Stelling	  2:	  Hoe	  ervoor	  zorgen	  dat	  elke	  groep	  in	  zijn	  niveau	  deelneemt	  aan	  de	  wedstrijden?	  
§   De	  juryleden	  op	  iedere	  wedstrijd	  opnieuw	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  individueel	  te	  

noteren/in	  te	  geven	  (via	  bakje	  of	  tablet)	  in	  welk	  niveau	  de	  dansgroep	  volgens	  hen	  het	  best	  
kan	  aantreden.	  

§   Clubs	  krijgen	  op	  basis	  van	  het	  oordeel	  van	  het	  voltallige	  jurypanel	  het	  advies	  om	  naar	  
volgend	  seizoen	  toe	  aan	  te	  treden	  in	  het	  A-‐	  of	  B-‐niveau.	  Vorige	  seizoenen	  kwam	  dit	  item	  
reeds	  op	  tafel	  bij	  de	  denkcel.	  Toen	  was	  er	  steeds	  heel	  wat	  tegenkanting	  gezien	  er	  in	  een	  
volgend	  seizoen	  steeds	  deelgenomen	  wordt	  met	  een	  team	  dat	  niet	  of	  slechts	  gedeeltelijk	  
overeenkomt	  met	  dit	  van	  het	  vorige	  seizoen.	  Leden	  schuiven	  namelijk	  door	  naar	  een	  
hogere	  leeftijdscategorie,	  stoppen	  of	  er	  komen	  nieuwe	  leden	  bij.	  Hierbij	  gaf	  er	  iemand	  het	  
voorbeeld	  van	  een	  voetbal-‐	  of	  volleybalcompetitie	  waarbij	  dit	  ook	  ieder	  seizoen	  het	  geval	  
is.	  Het	  is	  dan	  aan	  de	  club	  in	  kwestie	  om	  tijdig	  opzoek	  te	  gaan	  naar	  de	  nodige	  versterking	  of	  
er	  tijdig	  in	  te	  vliegen.	  

§   De	  vraag	  die	  de	  clubs	  hierbij	  luidop	  stellen	  …	  Wat	  als	  er	  van	  één	  club,	  twee	  of	  meer	  
teams/groepen	  in	  hetzelfde	  niveau	  en	  dezelfde	  leeftijdscategorie	  wensen	  aan	  te	  treden?	  
Dit	  is	  momenteel	  namelijk	  niet	  mogelijk.	  Dit	  zal	  intern	  verder	  bekeken	  worden.	  

	  
	  

Hoe	  verder?	  	  
Planning	  acties	  en	  timing:	  	  
Timing	   Actie	  
April	  2017	   De	  resultaten	  van	  de	  enquête	  en	  het	  verslag	  van	  dit	  overleg	  wordt	  gecommuniceerd	  naar	  

de	  aanwezigen,	  denkcel,	  Raad	  van	  Bestuur	  en	  de	  clubs.	  
Mei	  2017	   Voorstellen	  vanuit	  de	  denkcel	  
Mei	  2017	   Opstarten	  werkgroep(en)	  rond	  verschillende	  topics	  
Juni	  2017	   Opstellen	  actieplan	  
Augustus	  2017	   Communicatie	  van	  de	  aanpassingen	  voor	  seizoen	  2017-‐2018	  
Aug-‐sept	  2017	   Voorstelling	  acties	  (korte	  en	  lange	  termijn)	  naar	  de	  clubs	  op	  de	  Startvergaderingen	  2017	  

	  


