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Statuten 
 
De stichters van de vereniging zijn: 
Richard Vereecken, Robert Vermeyelen, Robert Daveloose, Jozef Mus, Mathieu Noten, Marc Van de Venne, 
Mevr. Vereecken – Van Schooten 
 
 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
 
ARTIKEL 1 
De vereniging draagt de naam : Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en is de Nederlandstalige afdeling van 
de Koninklijke Belgische Turnbond vzw. 
 
ARTIKEL 2 
De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent – Zuiderlaan 13   in het gerechtelijke arrondissement 
Oost-Vlaanderen. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de 
regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten. 
 
ARTIKEL 3 
De vereniging heeft tot doel de organisatie en ontwikkeling van de gymnastiek - in al haar facetten - in het 
Vlaamse land te bevorderen. 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch 
slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt 
aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 
De werking van de vereniging zal steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de decreten voor de 
erkenning en subsidiëring van sportfederaties, waaronder het decreet van niet-betaalde sportbeoefenaar, 
het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.  
De vereniging aanvaardt de regels van de democratie en onderschrijft het Europees verdrag inzake de 
Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind. 
De vereniging zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de vereniging en bij haar aangesloten 
clubs tegen te gaan door een correcte toepassing van de bestaande wetgeving. Zij zal tevens sanctionerend 
optreden bij misbruiken. 
 
ARTIKEL 4 
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden. 
 
 

TITEL II: LEDEN 
 
ARTIKEL 5 
Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging telt effectieve en 
toegetreden leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 
vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is 
vermeld in het ledenregister dat jaarlijks wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel in 
de plaats waar de vereniging haar zetel heeft. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden 
toepasselijk. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een 
huishoudelijk reglement. 
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ARTIKEL 6 
Elke vereniging die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap en die tot doel heeft de gymnastiek in al haar 
facetten te beoefenen, kan effectief lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Het verzoek 
om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van 
bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.  
Feitelijke verenigingen kunnen geen lid worden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Deze 
verenigingen worden vertegenwoordigd door één natuurlijk persoon. Enkel de natuurlijke personen die 
aangesloten zijn bij een vereniging, met als doel de gymnastiek te beoefenen, kunnen optreden als 
vertegenwoordiger van de feitelijke verenigingen.  
 
ARTIKEL 7 
De Raad van Bestuur kan, onder de door haar te bepalen voorwaarden, andere personen als ereleden, 
adviserende of toegetreden leden tot de vereniging toelaten: 
Het erelidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur toegekend op basis van verdiensten. De 
voorwaarden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 
Een adviserend lid kan door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op vergaderingen om een beroep te 
doen op zijn/haar deskundigheid. 
Een toegetreden lid is een groepering of een community die op georganiseerde wijze sportactiviteiten 
organiseert welke gelinkt zijn aan gymnastiek. Het betreft onder meer Freerunning, Parkour, Slackline,…. 
De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. 
Geen van bovenvermelde categorieën beschikt over een effectief lidmaatschap. Zij hebben geen stemrecht 
op de algemene vergadering, wel kunnen ze uitgenodigd worden op de Algemene Vergadering. 
 
ARTIKEL 8 
De maximum bijdrage voor de effectieve leden bedraagt 500 Euro 
 
ARTIKEL 9 
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter 
kennis worden gebracht. Het ontslag zal onmiddellijk na dit schrijven ingaan.  
Het lidmaatschap van effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald 
hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke 
aanmaning. Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de 
aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn. 
 
ARTIKEL 10 
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane 
inbrengsten vorderen. 
 
 

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR 
ARTIKEL 11 
§ 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vijf leden. Enkel natuurlijke 
personen die lid zijn van en voorgedragen worden door een aangesloten vereniging of club bij de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen bestuurder worden.  
 
§ 2 Onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de fusie tussen Gymfed en BRSF Vlaanderen vzw, 
wordt voor de periode 2016-2020  één bestuursmandaat in de Raad van Bestuur voorbehouden voor een 
vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF Vlaanderen vzw. Dit mandaat neemt een start vanaf het 
moment dat de fusie uitwerking krijgt en loopt tot het einde van de lopende periode waarvoor de huidige 
bestuurders aangesteld zijn.  
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ARTIKEL 12 
§1 De bestuurders worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn opnieuw herkiesbaar, maximaal 
voor drie opeenvolgende mandaatperiodes. Dit betekent dat zij voor een periode van twaalf 
aaneengesloten jaren een mandaat als bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw kunnen 
uitoefenen.  
§2 Om de 2 jaar kan de algemene vergadering van de Gymnastiekfederatie maximaal de helft van de leden 
van de Raad van Bestuur verkiezen en /of herkiezen.  
De voorzitter en de financieel beheerder kunnen nooit in hetzelfde jaar worden verkozen of herkozen.  
Indien er tussentijds een vervanger wordt benoemd, geldt deze benoeming slechts voor de resterende 
periode 
van het betreffende mandaat 
§3 Overgangsregeling. Tijdens de Algemene vergadering van 2017 zal een gefaseerde rooster voor enerzijds 
vrijwillig ontslag en herverkiezing voor de helft van de mandaten vanaf 2018 en voor de andere helft van de 
mandaten vanaf 2020, ter kennisgeving worden voorgelegd:  
- In 2018 zijn de financieel beheerder en vier bestuurders (her)verkiesbaar.  
- In 2020 zijn de voorzitter en vier andere bestuurders ( her) verkiesbaar.  
- De vertegenwoordiger aangeduid vanuit BRSF Vlaanderen vzw., blijft lid van de raad van bestuur tot en 
met 2020, dit in toepassing van het art.11 §2.  
§4 De periode zoals vermeld in art12§1 van drie opeenvolgende mandaatperiodes neemt een aanvang 
hetzij in 2018, hetzij in 2020 voor elkeen die zich hiervoor op een reglementaire wijze kandidaat stelt voor 
de raad van bestuur.  
§5 Het mandaat van bestuurder van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw., is een mandaat dat op 
volledig vrijwillige basis wordt opgenomen. Er is geen enkele renumeratie aan verbonden. Enkel kosten 
gemaakt in uitvoering van dit mandaat worden integraal gecompenseerd.  
 
ARTIKEL 13 
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde 
door deze afzetbaar bij gewone meerderheid der stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook 
ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Benoeming, herverkiezing, ontslag, 
aftreden en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd.  
 
ARTIKEL 14 
Zo door vrijwillig ontslag, het aantal bestuurders onder het vereiste aantal, zoals vermeld in art.11§1, is 
teruggevallen, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien door de 
eerstvolgende algemene vergadering.  
 
ARTIKEL 15 
§1 De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een financieel beheerder, een ondervoorzitter en 
maximaal zeven leden. De kandidaatstelling dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur gericht te worden, 
minstens drie weken voor de Algemene Vergadering. De kandidatuur wordt vergezeld van een curriculum 
vitae en een motivatie. De voorzitter, financieel beheerder en ondervoorzitter worden op functie verkozen. 
De 7 andere leden worden vrij verkozen. Er worden geen functies toegekend aan de zeven overige leden, 
omdat het van wezenlijk belang is dat de Raad van Bestuur als college toeziet en waakt over de evolutie en 
voortgang van de organisatie in functie van de strategische doelstellingen en werking. De raad van bestuur 
wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs. Deze personen hebben geen stemrecht in de raad van 
bestuur. Eén van de directeurs wordt aangeduid als secretaris - generaal.  
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§2 Het profiel van een lid van de Raad van Bestuur.  
Een bekwaam bestuurder.  
Hij/zij is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van bestuur (RvB), de rol van de directeurs, de rol 
van coaches en medewerkers, zowel professionele, als vrijwillige en de rol en functie van de Algemene 
vergadering (AV) ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel.  
Hij/zij heeft een ruime dossierkennis en is in staat snel expertise op te bouwen. Hij/ zij heeft interesse in 
alle aspecten van de brede werking van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w., al dan niet 
gecombineerd met een bijzondere interesse en deskundigheid in een of meerdere deelgebieden of 
sportieve disciplines.  
Hij/ zij gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.  
Hij/ zij is vergadertechnisch sterk (Luisteren, constructief overleggen, besluitvaardig zijn).  
Hij/ zij heeft een basiskennis van wetgeving en regelgeving van en over het sportlandschap.  
Hij/zij is bewust van het belang van een veilig sportklimaat.  
Hij/zij heeft verantwoordelijkheidszin en reflecteert op het eigen handelen.  
Hij/zij houdt zich aan de gedragscode voor bestuurders.  
Een positieve en constructieve bestuurder.  
Hij/zij heeft enkel oog voor het algemeen belang van de organisatie.  
Hij/zij draagt de waarden uit van de Gymfed. en promoot de organisatie binnen zijn/ haar netwerk op een 
positieve wijze.  
Hij/zij beschikt over die communicatieve en intellectuele competenties om vlot en diplomatisch contacten 
te kunnen opbouwen en onderhouden met de belangrijkste stakeholders en clubvertegenwoordigers, maar 
ook met individuele leden.  
Hij/zij heeft een draagvlak in de organisatie, onderhoudt dit en is in staat dit uit te bouwen en te 
versterken.  
Hij/zij is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met wat beslist werd 
in de RvB, ook indien beslissingen niet zijn/haar mening volgen.  
Hij/zij aanvaardt op democratische wijze een tot stand gekomen besluit binnen de RvB, ook al is hij/zij er 
niet mee akkoord. Hij/zij verdedigt collegiaal een dergelijk besluit ten opzichte van derden.  
Een communicatieve bestuurder.  
Hij/zij kan vlot en open communiceren.  
Hij/zij staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen.  
Hij/zij is vlot bereikbaar bij vragen en kwesties en werkt binnen een open debatcultuur mee aan het 
oplossen ervan.  
Een aanwezige bestuurder  
Hij/zij heeft en maakt de tijd voor overleg over kleine en grote punten, zowel via mail, rechtstreeks via 
overleg of via telefoon of gsm.  
Hij/zij bestudeert tijdig relevante interne en externe nota’s.  
Hij/zij is niet enkel aanwezig op vergaderingen, maar tevens tijdens evenementen en organisaties van de 
Gymfed.  
Hij/zij engageert zich om de operationele werking van de organisatie te ondersteunen voor die domeinen, 
waar hij/ zij effectief mee het verschil kan maken in positieve zin.  
Hij/zij ziet en zoekt uitdagingen voor de organisatie op het vlak van bestuur, (sportieve) werking, financiën 
en logistiek.  
Hij/zij denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de organisatie. 
§3 De Raad van Bestuur mag niet samengesteld zijn uit louter leden van hetzelfde geslacht. Er dient over 
gewaakt te worden dat beide geslachten met een relevant aantal worden vertegenwoordigd.  
§4 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De Raad van 
Bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar.  
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ARTIKEL 16 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht te 
geven aan een andere bestuurder.  
Een bestuurder kan maximaal over 1 volmacht beschikken.  
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
ARTIKEL 17 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door twee bestuurders en die 
ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden neergelegd en al 
de andere akten worden geldig ondertekend door twee bestuurders.  
 
ARTIKEL 18 
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is 
bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet en de 
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle 
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 
 
Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door gezamenlijke handtekening van 
twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden 
niet doen blijken van enig besluit of machtiging.  
 
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur 
bij eenvoudig besluit worden overgedragen aan één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet 
bestuurder, die alleen kunnen optreden. De bevoegdheid van bovengenoemde personen wordt 
afgebakend door de raad van bestuur die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten 
allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken 
 
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. 
 
ARTIKEL 19 
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig 
besluit of van enige machtiging. 
 
ARTIKEL 20 
Openbaarheid van bestuur  
§1 De actuele samenstelling van de Raad van Bestuur, met vermelding van de aanvang, einddatum en duur 
van elk afzonderlijk huidig mandaat, samen met de weergave van het aantal reeds opgenomen 
opeenvolgende mandaten per bestuurslid in het verleden, dient worden openbaar gemaakt door middel 
van de publicatie ervan op de officiële website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. De in werking 
treding van dit artikel en de toepassing ervan, vangt aan vanaf de goedkeuring van de statutenwijziging, 
welke is ingediend tijdens de algemene vergadering van 30 maart 2017  
§2 Van zodra de Raad van Bestuur de notulen van een vergadering heeft goedgekeurd, worden deze in een 
publiceerbare vorm openbaar gemaakt aan de buitenwereld door publicatie ervan op de officiële website 
van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.  
§3 Er dient door de Raad van Bestuur op het einde van elk werkjaar een jaarverslag te worden opgemaakt 
betreffende haar werkzaamheden. Dit jaarverslag bevat onder meer volgende items:  
Een overzicht van de gehouden vergaderingen  
Het vermelden van mogelijke wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur.  
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Een rapportering inzake de voortgang van het beleidsplan.  
Het vermelden van mogelijk ontstane onverenigbaarheden bij een of meerdere leden tussen hun mandaat 
in de organisatie en hun professioneel leven of lidmaatschap bij een andere organisatie.  
In voorkomend geval een lijst met alle voordelen ontvangen door een of meerdere leden van de raad van 
bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks als gevolg van het uitoefenen van het mandaat als bestuurslid in de 
organisatie.  
Ondernomen acties en wijze van implementatie van de principes van “goed bestuur”. Het jaarverslag dient 
openbaar te worden gemaakt door middel van de publicatie ervan op de officiële website van 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw  
 
ARTIKEL 21 
Onverenigbaarheden  
§1 Een mandaat in de Raad van Bestuur als bestuurder is onverenigbaar met een professionele functie bij 
de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw.  
§2 De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met een leidinggevende functie bij een 
bedrijf of een organisatie dat rechtstreeks commerciële belangen heeft bij de werking van de federatie.  
§3 De functie van lid van de raad van bestuur kan onverenigbaar zijn met een leidinggevende functie bij 
een 
organisatie (publiek - of privaatrechtelijk ) die aantoonbaar belang of voordeel, commercieel of anders, 
haalt uit mogelijke beslissingen in de Raad van Bestuur, aangaande een activiteit, de organisatie van een 
event of het ontwikkelen van een initiatief (sportief, administratief, organisatorisch) in de ruimst mogelijke 
zin van de betekenis 
§4 De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met eender welke functie, waardoor de 
mogelijkheid tot belangenvermenging of een ernstig vermoeden tot belangenvermenging, kan ontstaan.  
§5 De functie van lid van de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. is in principe 
verenigbaar met de functie van lid van de Raad van Bestuur bij een gymnastiekclub, tenzij er wordt 
aangetoond dat de betrokken bestuurder zich kennelijk schuldig maakt aan belangenvermenging 
 

TITEL IV: DAGELIJKS BESTUUR 
 
ARTIKEL 22 
De raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks 
bestuur. De samenstelling, delegatie van de bevoegdheden en de werking worden geregeld conform de 
regels vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING 
 
ARTIKEL 23 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de raad van bestuur,  de ondervoorzitters of indien deze belet of afwezig is door de oudste 
van de aanwezige bestuurders.  
Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. 
Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Het stemrecht van de 
effectieve leden wordt bepaald afhankelijk van het aantal aangeslotenen bij dit effectief lid.  Een effectief 
lid bekomt één stem per honderd aangesloten leden of per deel ervan, met een minimum van één en een 
maximum van drie stemmen. 
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ARTIKEL 24 
Voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van 
de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het verlenen van ontlasting 
van de bestuurders, het uitsluiten van een lid, de ontbinding van de vereniging en de omzetting in een 
vennootschap met sociaal oogmerk is alleen de algemene vergadering bevoegd. 
 
ARTIKEL 25 
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter 
telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. 
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van 
het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. 
 
ARTIKEL 26 
Deze algemene vergadering heeft plaats in de loop van de maand maart. 
 
ARTIKEL 27 
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de 
effectieve leden daarvoor een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit bij aangetekende brief waarin 
de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene 
vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde 
agendapunten. 
 
ARTIKEL 28 
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de 
voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen bij gewone brief of per 
E-mail tenminste 8 dagen voor de vergadering. 
 
ARTIKEL 29 
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt 
vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de 
effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 
1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter 
van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval 
behandeld worden. 
 
ARTIKEL 30 
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden. Een bijzondere 
meerderheid is evenwel vereist in gevallen voorzien door de wet. 
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  
 
ARTIKEL 31 
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is 
vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet 
bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die minstens 15 dagen na de eerste 
algemene vergadering zal plaats hebben. Op deze vergadering kan een geldig besluit genomen worden,  
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der 
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging 
van het doel van de vereniging kan slechts met 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden 
besloten. 
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ARTIKEL 32 
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen 
van het doel van de vereniging vereist. 
 
ARTIKEL 33 
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid 
moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn 
verdediging te kunnen voorzien. 
  
ARTIKEL 34 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter of door twee 
bestuurders en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op zetel van de vereniging 
door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend 
door de voorzitter of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene 
vergadering. Elk lid ontvangt een afschrift van de notulen in bijlage bij de oproepingsbrief van de volgende 
algemene vergadering.  
 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN 
 
ARTIKEL 35 
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de 
rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide 
worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 
 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
ARTIKEL 36 
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene 
vergadering tot ontbinding besluiten volgens de bepalingen in de vzw-wetgeving. 
 
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, 
één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid als mede de vereffeningsvoorwaarden. 
 
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een 
gelijkaardig doel. Het bepalen van deze vereniging gebeurt door de algemene vergadering die de 
ontbinding beslist. 
 
ARTIKEL 37 
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd 
door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk. 
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Bevoegdheden en samenstelling organen en commissies 
 
RAAD VAN BESTUUR 
 

a) Samenstelling 
De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal 5 bestuurders en maximum 10 bestuurders 
 
Worden verkozen op functie 

  ▪ Voorzitter 
▪ Ondervoorzitter  
▪ Financieel beheerder 
 
De andere leden worden vrij verkozen. Er worden geen functies toegekend aan deze leden omdat 
het van wezenlijk belang is dat de Raad van Bestuur als college toeziet en waakt over de evolutie 
en de voortgang van de organisatie in functie van de strategische doelstellingen en werking. De 
Raad van bestuur wordt ambtshalve aangevuld met de directeurs/managers. Deze personen 
hebben geen stemrecht in de Raad van Bestuur. Eén van de directeurs/managers wordt 
aangeduid als secretaris-generaal. 

 
b) Taakomschrijving van de leden verkozen op functie 

 
 Voorzitter 

 Zit de Algemene Vergadering, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Dagelijkse 
Besturen voor. 

 Officieel vertegenwoordiger van de federatie. 

 Bewaakt de algemene beleidsplanning en het management van de federatie 

 Stimuleert de werking van de verschillende commissies, en houdt toezicht op het respecteren 
van de bevoegdheidsomschrijving. 
 

  Ondervoorzitter   

 Vervangt de voorzitter bij afwezigheid 

 Volgt het human resources beleid en vrijwilligersbeleid op 
 

 Financieel beheerder 

 Financieel en boekhoudkundig beleid 

 Advies en controle budget. 

 Advies inzake fiscaliteit federatie 

 Controle en toezicht op de betalingen. 

 Controle en toezicht op de financiën van aanverwante vzw' s  

 Adviseren inzake fiscaliteit en wettelijke verplichtingen van de clubs 
 
 Directeurs/managers 

 Het dagelijks besturen van de federatie binnen het bevoegdheidskader, vastgelegd door de Raad 
van Bestuur. 

 Uitvoering van de genomen beslissingen van de Raad van Bestuur binnen de hen toegekende 
verantwoordelijkheidsdomeinen. 
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DAGELIJKS BESTUUR  
 
a) Samenstelling: 

 Voorzitter 

 Financieel beheerder 

 Directeurs/managers 

 2 leden van de Raad van Bestuur  
 
 
b) Algemene taakomschrijving: 

 Opvolgen evolutie realisatie beleidsplan in functie van de voorbereiding Raad van Bestuur 

 Opvolgen financiële toestand in functie van budgetcontrole door de Raad van Bestuur 

 Voorstellen nieuwe projecten 

 feedback algemene werking 

 De vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden, in samenwerking met de vaste 
medewerkers. 

 
 
TOPSPORTCOMMISSIE 
 
a) Samenstelling: 

 Technisch directeur = voorzitter 

 Algemeen manager 

 Headcoach TTM en TTJ 

 Coördinator Medisch Paramedische Cel 

 Vertegenwoordiger van de Atletencommissie 

 2 leden Raad van Bestuur 
 
 
b) Algemene taakomschrijving: 

 Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijks beleidsplan t.a.v. de RvB 

 Opstellen, voorstellen en verdedigen van het jaarlijks actieplan t.a.v. de RvB 

 Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleids- en actieplan 

 Voorbereiden van selectieprocedures en bespreking selecties welke worden voorgedragen bij 
de Koninklijke Belgische Turnbond 
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DENKCELLEN 
 
DENKCELLEN ACRO-TTm-TTj-Ritmiek-TRA-TU 
 
a) Algemene taakomschrijving 
 
  De denkcellen staan in voor sporttechnische werking binnen de Vlaamse wedstrijdsport. 
  De denkcel is binnen haar discipline verantwoordelijk en bevoegd voor: 

 Technisch reglement 

 Wedstrijdprogramma’s op I-, A-, B- en C-niveau 

 Opleiding en organisatie van juryleden en juryreglementering 

 Opleiding van trainers 

 Invulling wedstrijdorganisatie  

 Nationaal sporttechnisch overleg  
 
  De denkcel vergadert minimum 4 maal per jaar. Zij zal jaarlijks een actieplan opmaken en haar 

werking rapporteren aan de Algemene Technische Vergadering. 
 
  Algemeen: 

 De taken van de Denkcel situeren zich op het niveau wedstrijdsport. Recreatieve gymnastiek en 
Topsport behoren niet tot de bevoegdheden. 
 Bij het uitvoeren van deze taken wordt er steeds rekening gehouden met de Gymfedvisie en het 
Gymfedbeleidsplan, die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
 Naast de algemene taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die hierna verder 
worden beschreven. 

 
 
b)  Samenstelling 

 
De denkcel bestaat uit 2 groepen:  

 
 Aangestelde leden vanuit een welbepaalde functie (professionele medewerkers of onafhankelijke 
 experts (vrijwilligers) – cfr. algemeen overzicht) 
 Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs 
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Algemeen overzicht 
 

 
TTm TTj ACRO TRA TU Ritmiek 

Sporttechnisch 
coördinator  

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

Expert 
sporttechnisch 
programma 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

 Expert 
Opleiding  

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

Juryexpert  

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

1 
onafhankelijk 
expert 
(vrijwilliger) 

Verkozen  
Leden  

4 vrijwilligers 4 vrijwilligers 4 vrijwilligers 4 vrijwilligers 4 vrijwilligers 4 vrijwilligers 

Organisatie 
Coördinator  

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

1 
professionele 
medewerker 

Totaal aantal 
leden  

9 9 9 9 9 9 

 
 
c) Specifieke taakomschrijvingen 

 
Elk lid draagt bij tot de goede werking van de denkcel en ondersteunt de realisatie van de 
verschillende taken. Bijkomend worden per lid specifieke verantwoordelijkheden en specifieke taken 
opgegeven. 

 

 Sporttechnisch Coördinator (= professionele medewerker) 
o Specifieke taken 

 Leidt de vergadering  

 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het sporttechnisch functioneren en de 
realisatie van de taken (zie algemene taakomschrijving). 

 Maakt deel uit van de “Overlegcel sporttechnische coördinatoren” en is 
verantwoordelijk voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de 
bijhorende richtlijnen van de Overlegcel. 

 Verantwoordelijk voor het nationaal programma, volgens de afspraken van de KBT. 
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 Organisatie Coördinator (= professionele medewerker)  
o Specifieke taken binnen de denkcel 

 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het wedstrijdorganisatorisch functioneren 
van de discipline. 

 Maakt deel uit van de “Overlegcel organisatiecoördinatoren” en is verantwoordelijk 
voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de bijhorende richtlijnen van 
de Overlegcel. 

 Stelt een “Supportcel wedstrijdleiding” samen, bestaande uit leden van de denkcel, 
aangevuld met enkele geëngageerde vrijwilligers (volgens noodzaak per discipline) 

 Aanwezig indien noodzakelijk (ifv agenda). 
 

 Opleidingsexpert (= professionele medewerker of onafhankelijk expert (vrijwilliger)) 
o Profiel 
 Heeft een specifiek sporttechnisch diploma binnen de discipline 
 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 

o Specifieke taken 
 Doet voorstellen betreffende de inhoud en de organisatie van trainersopleidingen 
 Geeft initiatieven op vlak van trainersopleiding 
 Overlegt met Vlaamse Trainersschool en wordt door de Gymfed voorgedragen als 

“Expert VTS” 
 

 Expert sporttechnisch programma (= professionele medewerker of onafhankelijk expert 
(vrijwilliger)) 

o Profiel 
 Heeft een specifiek sporttechnisch diploma binnen de discipline 
 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 

o Specifieke taken 
 Doet voorstellen tot concrete invulling van het sporttechnisch programma voor de 

verschillende niveaus en leeftijden 
 Evalueert de inhoud van het programma en formuleert voorstellen tot aanpassingen 

waar nodig 
 

 Juryexpert (=onafhankelijk expert (vrijwilliger)) 
o Profiel 
 Internationaal jurylid in de betreffende discipline 
 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 

o Specifieke taken: 
 Voorbereiden, doceren en evalueren van de jurycursussen op Vlaams niveau 
 Organiseert van het jurygebeuren op Vlaamse wedstrijden (opmaak jurypanels, 

leiden van juryvergaderingen, fungeren als juryverantwoordelijke, evalueren 
juryleden) 

 Voor de uitvoering van de eerste 2 taken wordt de juryexpert ondersteund door de 
“Supportcel jurywerking” van de discipline. Deze bestaat uit alle internationale 
juryleden Gymfed, aangevuld met enkele nationale juryleden (aangeduid door de 
juryexpert, volgens noodzaak binnen de discipline).  

 Levert inhoudelijk input over het jureren van het sporttechnische programma 
 Zorgt voor de “up to date” doorstroming van informatie en wijzigingen betreffende 

de FIG-reglementering 
 Afgevaardigde in de nationale commissie 
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 4 verkozen leden (= vrijwilligers) 
o Profiel: 
 Minimum 18 jaar 
 Lid van Gymfed-club 
 Actief binnen de discipline als trainer (minimum VTS-initiatordiploma) of jurylid 

(geldig jurybrevet) 
 Van de verkozen leden wordt een aanwezigheid op vergaderingen van minimum 50% 

verwacht. 
Indien dit niet het geval is, zal de plaats van dit verkozen lid op de volgende ATV 
opnieuw verkiesbaar gesteld worden. 
 

o Specifieke taken: 
 Vanuit eigen expertise en veldkennis 

 Toetsen en verbeteren van programma’s, documenten, en werking 

 Formuleren van voorstellen en ideeën 

 Evalueren van bestaande activiteiten en voorstellen tot bijsturing formuleren 
 Assistentie bij wedstrijdorganisaties (wedstrijdleiding) 

 
De functies in de Denkcellen opgenomen door vrijwilligers zijn onbezoldigde functies. We 
verwachten van iedereen een clubneutrale houding tijdens het uivoeren van zijn of haar functie als 
denkcellid. 
Onkosten verbonden aan de taken hierboven beschreven zullen (na voorgaande goedkeuring) 
vergoed worden. 
Deze functies lopen in principe 4 jaar. Op beslissing van de Gymnastiekfederatie of bij ontslag van 
één van de personen, kan de functie binnen deze periode opnieuw opengesteld en/of ingevuld 
worden. 

 
d) Verkiezing/aanduiding 

 
1. De professionele medewerkers worden aangesteld door het Gymfed-management (+ 

headcoach in TTm, TTj en Acro). 
 

2. De ‘onafhankelijke experts (vrijwilliger)’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier van 
kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw terug te 
bezorgen, voor de gestelde einddatum.  

o De ontvangen kandidatuurstellingen worden per functie bekeken. 
o Het Gymfed-management  zal de meest geschikte kandidaat aanstellen. 
o De Raad van Bestuur controleert  dat de selectie in lijn is met het gevraagde profiel. 
o De aangeduide experts zullen vóór de ATV bekend gemaakt worden. 
 

3. Geïnteresseerden voor de functie ‘verkozen lid’ kunnen zich kandidaat stellen door het 
formulier van kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 
terug te bezorgen, voor de gestelde einddatum. 
1. De kandidaten zullen vóór de Algemene Technische Vergadering (ATV) bekend gemaakt 

worden. 
2. Tijdens de ATV kunnen alle aanwezig clubs (één stem per club) stemmen.  

 Een geldige stem kan je uitbrengen door het vakje naast de naam van de kandidaat 
van uw voorkeur (maximum 4 stemmen) aanduiden of het vakje ‘geen van deze 
kandidaten draagt mijn voorkeur weg’ aankruisen. 



 
 
 
 

Bevoegdheden en samenstelling  
organen en commissies 

 

 2017 www.Gymfed.be Pagina: 15 van 80 Datum: 01.09.2017 

 

Algemene 
richtlijnen 

 Indien er 4  of minder kandidaten zijn: alle kandidaten die meer dan de helft van de 
stemmen hebben, zijn verkozen 

 Indien er meer dan 4 kandidaten zijn: de 4 kandidaten met de meeste stemmen 
(minimum meer dan de helft van de stemmen) zijn verkozen. In geval van ex aequo 
op een plaats die bepalend is om al dan niet verkozen te zijn, zal er een tweede 
stemronde georganiseerd worden tussen de kandidaten met een gelijk aantal 
stemmen om deze ex aequo te breken. 

3. De verkozen denkcelleden worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
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DENKCEL DANS & DEMO 
 
1. Algemene taakomschrijving 
 
De denkcellen staan in voor de sporttechnische werking van de disciplines Dans en Demo. De denkcel is 
binnen haar discipline verantwoordelijk en bevoegd voor: 

 Het technisch reglement 
 De wedstrijdprogramma’s 
 Opleiding van juryleden en de juryreglementering 
 Opleiding van trainers 
 De invulling van de wedstrijdorganisatie 

 
De denkcel vergadert minimum vier maal per jaar. Zij zal jaarlijks een actieplan opmaken en haar werking 
rapporteren aan de Algemene Technische Vergadering ( afgekort A.T.V.) 
 
Algemeen: 

 Bij het uitvoeren van deze taken wordt er altijd rekening gehouden met de Gymfed-visie en het 
Gymfed-beleidsplan, die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

 Naast de algemene taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die hierna verder 
worden beschreven. 

 
2. Samenstelling 
 
De denkcel bestaat uit twee groepen: 

 Aangestelde leden vanuit een welbepaalde functie: sporttechnisch coördinator, organisatie 
coördinator, juryexpert 

 Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs 
 
3. Specifieke taakomschrijvingen 
 
Elk lid draagt bij tot de goede werking van de denkcel en ondersteunt de realisatie van de verschillende 
taken. Bijkomend worden per lid specifieke verantwoordelijkheden en specifieke taken opgegeven. 
 

 Sporttechnisch Coördinator (= professionele medewerker) 
o Specifieke taken 

 Leidt de vergadering 
 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het sporttechnisch functioneren en de 

realisatie van de taken (zie algemene taakomschrijving). 
 Is verantwoordelijk voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de 

bijhorende richtlijnen. 
 

 Organisatie Coördinator (= professionele medewerker) 
o Specifieke taken binnen de denkcel 

 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het wedstrijdorganisatorisch functioneren 
van de discipline. 

 Maakt deel uit van de “Overlegcel organisatiecoördinatoren” en is verantwoordelijk 
voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de bijhorende richtlijnen 
van de Overlegcel. 

 Aanwezig indien noodzakelijk, in functie van de agenda. 
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 Juryexpert (=onafhankelijk expert (vrijwilliger)) 
o Profiel: 

 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 
o Specifieke taken: 

 Voorbereiden, doceren en evalueren van de jurycursussen 
 Organiseert van het jurygebeuren op wedstrijden (opmaak jurypanels, leiden van 

juryvergaderingen, fungeren als juryverantwoordelijke, evalueren juryleden) 
 Levert inhoudelijk input over het jureren van het sporttechnische programma 

 6 verkozen leden (= vrijwilligers) 
o Profiel: 

 Minimum 18 jaar 
 Lid van een Gymfed-club 
 Actief binnen de discipline als trainer of actief jurylid. 
 Van de verkozen leden wordt een aanwezigheid van minimum 50 % op de 

vergaderingen verwacht. Indien dit niet het geval is, zal de plaats van dit verkozen 
lid op de volgende A.T.V. opnieuw verkiesbaar gesteld worden. 

o Specifieke taken: 
 Vanuit eigen expertise en veldkennis 

 Toetsen en verbeteren van programma’s, documenten, en werking 

 Formuleren van voorstellen en ideeën 

 Evalueren van bestaande activiteiten en voorstellen tot bijsturing 
formuleren 

 Assistentie bij wedstrijdorganisaties (wedstrijdleiding) 
 
De denkcel Dans en Demo opgesplitst in twee aparte denkcellen. Indien er te minder dan vijf kandidaten 
zijn per discipline, blijft er een denkcel maar wordt deze uitgebreid naar vier verkiesbare leden per 
discipline. 
 
De functies in de denkcellen opgenomen door vrijwilligers zijn onbezoldigde functies. We verwachten van 
iedereen een clubneutrale houding tijdens het uitvoeren van zijn of haar functie als denkcellid. 
Onkosten verbonden aan de taken hierboven beschreven zullen, na voorgaande goedkeuring, vergoed 
worden. 
Deze functies lopen in principe vier jaar. Op beslissing van de Gymfed of bij ontslag van een van de 
personen, kan de functie binnen deze periode opnieuw opengesteld en/of ingevuld worden. 
 
4. Verkiezing/aanduiding 
 

1. De professionele medewerkers worden aangesteld door het Gymfed-management. 
2. De ‘onafhankelijke experts (vrijwilliger)’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier van 

kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw terug te bezorgen, 
voor de gestelde einddatum. 

o Het Gymfed-management zal de meest geschikte kandidaat aanstellen. 
o De Raad van Bestuur controleert dat de selectie in lijn is met het gevraagde profiel. 

3. Geïnteresseerden voor de functie ‘verkozen lid’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier 
van kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw terug te 
bezorgen, voor de gestelde einddatum. 
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1. De kandidaten zullen vóór de A.T.V. bekend gemaakt worden. 
2. Tijdens de A.T.V. kunnen alle aanwezig clubs (één stem per club) stemmen. 

1. Een geldige stem kan je uitbrengen door het vakje naast de naam van de kandidaat 
van uw voorkeur (maximum zes stemmen) aanduiden of het vakje ‘geen van deze 
kandidaten draagt mijn voorkeur weg’ aankruisen. 

2. Indien er vier of minder kandidaten zijn: alle kandidaten die meer dan de helft van 
de stemmen hebben, zijn verkozen 

3. Indien er meer dan zes kandidaten zijn: de zes kandidaten met de meeste stemmen 
(minimum meer dan de helft van de stemmen) zijn verkozen. In geval van ex aequo 
op een plaats die bepalend is om al dan niet verkozen te zijn, zal er een tweede 
stemronde georganiseerd worden tussen de kandidaten met een gelijk aantal 
stemmen om deze ex aequo te breken. 

3. De verkozen denkcelleden worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
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DENKCEL ROPE SKIPPING 
 
1. Algemene taakomschrijving 
 
De denkcel staat in voor de sporttechnische werking van de discipline Rope Skipping. De denkcel is binnen 
haar discipline verantwoordelijk en bevoegd voor: 

 Het technisch reglement 
 De wedstrijdprogramma’s op I, A-, B- en C-niveau 
 De recreatieve wedstrijdprogramma’s 
 Opleiding van juryleden en de juryreglementering 
 Opleiding van trainers 
 De invulling van de wedstrijdorganisatie 

 
De denkcel vergadert minimum vier maal per jaar. Zij zal jaarlijks een actieplan opmaken en haar werking 
rapporteren aan de clubmeeting. 
 
Algemeen: 

 Bij het uitvoeren van deze taken wordt er steeds rekening gehouden met de Gymfed-visie en het 
Gymfed-beleidsplan, die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

 Naast de algemene taken, zijn er per functie ook een aantal specifieke taken, die hierna verder 
worden beschreven. 

 
2. Samenstelling 
 
De denkcel bestaat uit twee groepen: 

 Aangestelde leden vanuit een welbepaalde functie: sporttechnisch coördinator, organisatie 
coördinator, juryexpert en opleidingsexpert 

 Verkozen leden als vertegenwoordiger van de clubs 
 
3. Specifieke taakomschrijvingen 
 
Elk lid draagt bij tot de goede werking van de denkcel en ondersteunt de realisatie van de verschillende 
taken. Bijkomend worden per lid specifieke verantwoordelijkheden en specifieke taken opgegeven. 
 

 Sporttechnisch Coördinator (= professionele medewerker) 
o Specifieke taken 

 Leidt de vergadering 
 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het sporttechnisch functioneren en de 

realisatie van de taken (zie algemene taakomschrijving). 
 Is verantwoordelijk voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de 

bijhorende richtlijnen. 
 

 Organisatie Coördinator (= professionele medewerker) 
o Specifieke taken binnen de denkcel 

 Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het wedstrijdorganisatorisch functioneren 
van de discipline. 

 Maakt deel uit van de “Overlegcel organisatiecoördinatoren” en is verantwoordelijk 
voor het naleven van het beleidsplan van de Gymfed en de bijhorende richtlijnen 
van de Overlegcel. 

 Aanwezig indien noodzakelijk, in functie van de agenda. 
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 Juryexpert (=onafhankelijk expert (vrijwilliger)) 
o Profiel: 

 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 
o Specifieke taken: 

 Voorbereiden, doceren en evalueren van de jurycursussen 
 Organiseren van het jurygebeuren op wedstrijden (leiden van juryvergaderingen, 

fungeren als juryverantwoordelijke, evalueren juryleden) 
 Communicatie voorzien tussen denkcel en hoofdjurygroep 
 Levert inhoudelijk input over het jureren van het sporttechnische programma 

 Opleidingsexpert (=onafhankelijk expert (vrijwilliger)) 
o Profiel: 

 Heeft een specifiek sporttechnisch diploma binnen de discipline 
 Heeft aantoonbare en relevante ervaring en/of expertise voor deze functie 

o Specifieke taken: 
 Doet voorstellen betreffende inhoud en organisatie van trainersopleidingen 
 Geeft initiatieven op vlak van trainersopleiding 

 5 verkozen leden (= vrijwilligers) 
o Profiel: 

 Minimum 18 jaar 
 Lid van een Gymfed-club 
 Van de verkozen leden wordt een aanwezigheid van minimum 50 % op de 

vergaderingen verwacht. Indien dit niet het geval is, zal de plaats van dit verkozen 
lid op de volgende clubmeeting opnieuw verkiesbaar gesteld worden. 

o Specifieke taken: 
 Vanuit eigen expertise en veldkennis 

 Toetsen en verbeteren van programma’s, documenten, en werking 

 Formuleren van voorstellen en ideeën 

 Evalueren van bestaande activiteiten en voorstellen tot bijsturing 
formuleren 

 Assistentie bij wedstrijdorganisaties (wedstrijdleiding) 
 
De functies in de denkcellen opgenomen door vrijwilligers zijn onbezoldigde functies. We verwachten van 
iedereen een club neutrale houding tijdens het uitvoeren van zijn of haar functie als denkcellid. 
Onkosten verbonden aan de taken hierboven beschreven zullen, na voorgaande goedkeuring, vergoed 
worden. 
Deze functies lopen in principe vier jaar. Op beslissing van de Gymfed of bij ontslag van een van de 
personen, kan de functie binnen deze periode opnieuw opengesteld en/of ingevuld worden. 
 
4. Verkiezing/aanduiding 
 
1. De professionele medewerkers worden aangesteld door het Gymfed-management. 
2. De ‘onafhankelijke experts (vrijwilliger)’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier van 
kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw terug te bezorgen, voor de 
gestelde einddatum. 

o Het Gymfed-management zal de meest geschikte kandidaat aanstellen. 
o De Raad van Bestuur controleert dat de selectie in lijn is met het gevraagde profiel. 
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3. Geïnteresseerden voor de functie ‘verkozen lid’ kunnen zich kandidaat stellen door het formulier van 
kandidatuurstelling in te vullen en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw terug te bezorgen, voor de 
gestelde einddatum 
- De kandidaten zullen vóór de clubmeeting bekend gemaakt worden. 
- Tijdens de clubmeeting kunnen alle aanwezig clubs (één stem per club) stemmen. 
- Een geldige stem kan je uitbrengen door het vakje naast de naam van de kandidaat van uw voorkeur 
(maximum vijf stemmen) aanduiden of het vakje ‘geen van deze kandidaten draagt mijn voorkeur weg’ 
aankruisen. 
- Indien er vier of minder kandidaten zijn: alle kandidaten die meer dan de helft van de stemmen hebben, 
zijn verkozen 
- Indien er meer dan vijf kandidaten zijn: de vijf kandidaten met de meeste stemmen (minimum meer dan 
de helft van de stemmen) zijn verkozen. In geval van ex aequo op een plaats die bepalend is om al dan niet 
verkozen te zijn, zal er een tweede stemronde georganiseerd worden tussen de kandidaten met een gelijk 
aantal stemmen om deze ex aequo te breken. 
- De verkozen denkcelleden worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
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WERKGROEP RECREATOERNOOIEN 
 
Algemene taakomschrijving en samenstelling 

 Verantwoordelijk voor het recreatieve aanbod en de inhoudelijke programma’s recreatieve 
gymnastiek 

 Verantwoordelijk voor de reglementering van de Recreatornooien 

 Evaluatie van de activiteiten en bijsturing 

 Voorstellen voor aanbod van kadervorming 

 Ontwikkeling van initiatieven ter promotie van recreatieve gymnastiek. 

 Bijsturen van het jury reglement en opvolging van het niveau van de recrea juryleden 
 

De vergaderingen zullen bijgewoond worden door een Gymfed-coördinator  
 Voorbereiden van vergaderingen 
 Aanspreekpunt van de werkgroep 
 Formuleert voorstellen 
 Vertaalt de algemene principes van het beleidsplan m.b.t. recreatieve gymnastiek en kijkt 

toe op een correcte uitvoering ervan  
 
MEDISCHE COMMISSIE 
 
a) Samenstelling 

 Vereisten: de leden hebben een opleiding in de gezondheidszorg of staan mee in voor de 
toepassing ervan bij de gymnasten 

 Sportarts neemt het voorzitterschap van de medische commissie waar.  

 Administratieve ondersteuning door vaste medewerker 

 De leden worden aangesteld door de Raad van Bestuur op voordracht van de voorzitter, en dit 
voor onbepaalde tijd. Ontslagen gebeuren eveneens door de Raad van Bestuur op voordracht 
van de voorzitter. 

 Aantal leden is onbeperkt 

 Raadgevende leden kunnen op basis van hun expertise bijkomend uitgenodigd worden 
 
b) Taakomschrijving 

 Komt minimaal 2 x per jaar samen 

 Bewaakt de toepassing en naleving van het MVS-decreet 

 Vaardigt bepalingen uit om sportletsels te voorkomen, op te sporen en te bestrijden 

 Werkt info- en vormingsactiviteiten uit m.b.t. sportmedische begeleiding van de gymnasten 

 Bepaalt sportmedische geschiktheidcriteria, inhoud en frequentie van het sportmedisch 
onderzoek, en kan wedstrijdlicenties intrekken op basis van een medisch dossier. 

 Verschaft aan de clubs informatie betreffende (para)-medische aspecten van de gymnastiek 
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COMMISSIE JEUGD 
 
a) Samenstelling 

 Lid Raad van Bestuur bevoegd voor clubservice 

 Administratief manager 

 1 afgevaardigde uit elke denkcel ( 2/3 met een leeftijd – 18 jaar) 

 1 afgevaardigde uit elke provincie ( 2/3 met een leeftijd – 18 jaar) 
 

b) Taakomschrijving 

 Bespreken voorstellen om gymnastiek aantrekkelijker te maken als life-timesport  

 Waken over een gestructureerd jeugdbeleid 

 Adviseren van het kwaliteitsproject jeugdsport BLOSO 

 Streven naar een jeugdvriendelijk gymnastiekaanbod 

 Bepalen de invulling van het specifieke jeugdaanbod 
 

KLACHTEN COMMISSIE  
 
a) Samenstelling 
 

Er wordt binnen de Gymfed een klachtencommissie opgericht. Deze bestaat uit volgende personen: 
 

 De directieleden/managers 
 Lid Raad van Bestuur: verantwoordelijk voor kwaliteitszorg 
 Specialist (indien nodig) 
 Klachtencoördinator: Administratief manager 
 
b) Procedure 
 

Wat is een klacht? 
Het is een uiting van verwachtingen waaraan niet is voldaan. 
 
Wat iemand (= stakeholder) niet opgelost of beantwoord krijgt via de reguliere weg namelijk via de 
persoonlijke contactpersoon, kan gemeld worden als klacht op volgende wijze: 
 
Per e-mailnaar het volgende adres:klachten@Gymfed.be 
Per brief naar: 
Gymfed Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
 

mailto:klachten@gymfed.be
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Behandeling 
 
De klachten worden in eerste instantie opgevolgd door 1 persoon binnen de Gymfed: de 
klachtencoördinator (KC) 
De klachtencoördinator volgt de volledige administratie, ontfermt zich over de communicaties en 
doet de opvolging van de mailbox.  
Om als klacht in aanmerking te komen moet deze aan een aantal criteria voldoen: 
 
1.Van wie komt de klacht  
2.Datum van opstellen/versturen  
3.Op welke manier ze verstuurd is 
4.Onderwerp van de klacht  
5.Aanduiden voor welke afdeling of discipline 
6.Aan wie is ze gericht is 
7.Een volledig relaas van de klacht met motivering en eventuele oplossingen 
 
 
 X X+5 X+10 X+30  

 Ι Ι Ι Ι 
 Ontvangen van  communicatie communicatie afgehandeld 
 een klacht klacht ontvangen ontvankelijkheid 
 
Vanaf het ogenblik een klacht is geregistreerd moet een communicatie vertrekken dat ze in goede 
orde is ontvangen. (binnen 5 werkdagen na ontvangst). Dit is de verantwoordelijkheid van de KC 
 
Ten laatste na 10 werkdagen wordt er gecommuniceerd of een klacht ontvankelijk is of niet. Deze 
beslissing ligt bij de afdelingsverantwoordelijke. De communicatie gebeurt door de KC. 
 
De klachtencommissie buigt zich over de inhoud en beslist over de behandeling. In geval van 
onenigheid is de stem van de afdelingsverantwoordelijke doorslaggevend. 
Na 30 werkdagen is een klacht volledig afgehandeld.  
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ETHISCHE COMMISSIE 
 
 
a) Samenstelling 

 Algemeen manager Gymfed 

 Verantwoordelijke ethiek/clubservice Gymfed 

 Aanspreekpunt integriteit Gymfed 

 Juridisch adviseur 
 De leden worden aangesteld door de Raad van Bestuur en dit voor onbepaalde tijd. Ontslagen 

gebeuren eveneens door de Raad van Bestuur. 
 Aantal leden is onbeperkt 
 Raadgevende leden kunnen op basis van hun expertise bijkomend uitgenodigd worden 
 
b) Taakomschrijving 

 Komt minimaal 2 x per jaar samen 

 Ziet toe op de toepassing en naleving van het EVS-decreet  

 Ziet toe op de toepassing van de ethische code van de federatie 

 Is het aanspreekpunt en verstrekt advies aan 
- individuele leden 
- clubs 
- Raad van Bestuur 
- tuchtcommissie 

 Ontwikkelt tools voor de clubs m.b.t. ethische verantwoord sporten 

 Werkt info- en vormingsactiviteiten uit voor de clubs m.b.t preventie en aanpak 

 Verschaft aan de clubs informatie betreffende ethisch verantwoord sporten 
 
 
REGIOWERKING 
 
Het Vlaamse landschap wordt verdeeld in 10 regio’s, waarbij de bereikbaarheid en betrokkenheid van 
iedere club centraal staat. De grenzen zijn een indicatieve indeling en geen doel op zich, en hebben vooral 
als doel initiatieven te nemen binnen de regio samen met de clubs. 
 
Regio 1  Limburg 
Regio 2  Kempen 
Regio 3  Antwerpen Noord 
Regio 4  Waas en Dender 4U 
Regio 5  GYMVA 
Regio 6  Kust en Hinterland 
Regio 7  Zuid West-Vlaanderen 
Regio 8  Denderend Pajottenland 
Regio 9  Dijle en Rupel 
Regio 10 Oost-Brabant 
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Regiocommissie 
De regiocommissie is de link tussen de clubs en relevante belangengroepen, actief in haar regio, en de 
Gymnastiek Federatie, met de focus op de recreatieve werking en de promotie van de gymnastiek. 
De regiocommissie zal door het permanent overleg met z’n clubs diverse activiteiten ontwikkelen in de 
regio, vergelijkbaar met de huidige provinciale werking. De regiocommissie neemt initiatieven , in 
samenspraak met de Federatie opdat er voldoende activiteiten, cursussen, recrea-wedstrijden, workshops, 
en andere info-momenten binnen de regio, kort bij de clubs, opgezet worden. 
 
De samenstelling van een regionale commissie omvat volgende leden : 

 Een regiocoördinator (aangesteld door Gymfed) 

 4 regiobestuursleden (worden aangeduid door de regiocoördinator) 

 Technische coördinatoren, ad hoc aangesteld, die de werking technisch ondersteunen  

 Regiocoach (aangesteld door Gymfed) 
De commissie kan zelf bepalen om meer leden op te nemen in de commissie 

 
 

Regiocoördinator 
Coördineert en leidt de werking van de regiocommissie. Hij/zij vertegenwoordigt Gymfed op lokaal niveau. 
De regiocoördinator heeft als voornaamste taken: 

 Algemene leiding en coördinatie van de regiocommissie 
 Initiatief nemen voor het organiseren van evenementen in de regio, zoals wedstrijden, 

cursussen, workshops, etc ter promotie en kennisverbreding 
 Systematisch overleg met de regiocoachen, met als doel een geïntegreerde samenwerking 

tussen regiocommissie en regiocoach 
 
 
Regiocoach 
Is de sleutelfiguur in de ondersteuning van de interne clubwerking. Hierbij wordt Q-4-Gym een belangrijke 
tool. Het vroegere kwaliteitsinstrument IK-Gym, was gebaseerd op controle en rapportering. Het nieuwe 
‘Q-4-Gym’ zal voornamelijk een begeleidingstool zijn om de kwaliteit van de clubwerking te verbeteren en 
het aanbod attractiever te maken voor de leden. De regiocoach zal de clubs persoonlijk begeleiden binnen 
de regio, en maakt actief deel uit van het regiobestuur. 
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Ledenadministratie 
 
Volgende info is belangrijk voor de bestuursleden, de secretaris, e.a, en omvat alle nodige gegevens voor 
een vlotte administratie over de aansluiting van leden, verzekeringen en licenties. 
 
CLUBBIJDRAGE 
 
a) Vaste bijdrage van € 50  
 De vaste bijdrage voor de clubs bedraagt € 50. 

Door het betalen van deze bijdrage heeft de club recht op: 
 toegang via login en paswoord tot ClubDESK (ledenbeheer) 
 lid te zijn van de Algemene Vergadering, iemand verkiesbaar te stellen voor de Raad van Bestuur  
 Het recht om gratis in te tekenen op de disciplines 

 
 
Intekenen op een discipline geeft de club recht op het volgende: 

 alle technische en administratieve informatie betreffende deze discipline te ontvangen 
 lid te zijn van de Algemene Technische Vergadering en iemand verkiesbaar te stellen voor de 

commissie van deze discipline 
 gymnasten en/of ploegen in te schrijven voor alle interclub-, provinciale- en landelijke wedstrijden, 

activiteiten en/of toernooien van deze discipline 
 haar leden, trainers en gymnasten aan alle cursussen en stages van de betrokken disciplines te laten 

deelnemen 
 aangesloten leden tot gebrevetteerde juryleden in de betrokken disciplines op te leiden 
 
Belangrijk! 
Enkel nadat de Gymnastiekfederatie Vlaanderen in het bezit is van de clubbijdrage, kan worden 
overgegaan tot het aansluiten en verzekeren van leden. 
 
Werkwijze 
In de maand augustus ontvangt de club een factuur voor de vaste bijdrage (€ 50). 
Gratis intekenen voor een discipline kan door een contactpersoon op te geven in het ledenbeheer 
(deze contactpersoon is verplicht) 
 
Keuze disciplines: 
 competitie acro 
 dans & demo  
 recrea(toernooien)  
 competitie ritmiek 
 competitie rope skipping 
 competitie toestelturnen meisjes 
 competitie toestelturnen jongen 
 competitie trampoline en dubbele minitrampoline 
 competitie tumbling 
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b) Bijdrage SABAM  
  

Gymfed heeft een centralisatiecontract afgesloten met SABAM voor al haar clubs . Concreet betekent 
dit dat club geen administratie meer hoeft te doen (aanvragen, playlists) voor alle ‘sportieve 
activiteiten’ (zie beschrijving hieronder) 

 De tarifaire voorwaarden zijn bepaald als volgt :  (exclusief 6% BTW ) 

VANAF SEIZOEN 2017-2018 (de bedragen zullen nog geïndexeerd worden op basis van 
de CPI index die op dat moment van toepassing zal zijn) 

aantal leden Gym Gym + dans 

Clubs < 50 leden 0 € 131,87 € 

Clubs 51 tot 100 leden 76,08 € 223,17 € 

Clubs > 101 tot 400 leden 101,44 € 263,74 € 

Clubs > 400 leden 152,16 € 395,62 € 

 
De bijdrage wordt jaarlijks aan de clubs gefactureerd door Gymevents vzw (nevenorganisatie 
van Gymnastiekfederatie Vlaanderen) om de clubs in staat te stellen de BTW te recupereren 
(voor zover zij onderworpen zijn aan BTW) 

 Hieronder het toepassingsgebied, zoals bepaald in de overeenkomst: 

Art.2: Deze toelating is van toepassing op alle activiteiten van de clubs aangesloten bij Gymfed:  
onder meer: gymlessen, danslessen, trainingsmomenten, toonmomenten ( = turnshow’s / 
demo’s ), organisatie van wedstrijden, happenings en sportieve activiteiten; activiteiten gericht 
op opleiding en promotie en dit ongeacht de locatie en voor zover zij kaderen in de disciplines 
die door Gymfed aangeboden worden (artistieke gymnastiek dames en heren, acrobatische 
gymnastiek, trampoline, tumbling, ritmische gymnastiek, dansvormen en demo, alle vormen van 
recreatieve gymnastiek, waaronder free running, parkour, cheerleading, rope skipping). Deze 
lijst kan aangevuld worden met disciplines die Gymfed in de toekomst ontwikkelt in haar 
werking. In dergelijk geval zal hieromtrent voorafgaand overleg gepleegd worden met SABAM. 

Zijn niet opgenomen in deze overeenkomst en dienen het voorwerp uit te maken van een 
afzonderlijke toelating volgens de gangbare tarieven : alle muziekuitvoeringen anders dan 
vermeld in Art.2 van deze overeenkomst: evenementen met internationale vertegenwoordiging 
en niet-sportieve activiteiten: fuiven, soupers, optredens,… alsook co-organisaties met derden 
(niet leden van GYMFED).  

Zijn eveneens uitdrukkelijk uitgesloten dansscholen alsook dansclubs met commerciële 
doeleinden. Voor gymclubs die meer dan 50% danslessen organiseren, zal het tarief 118 
(danslessen) toegepast worden met een maximum bedrag gelijk aan 2 zalen. Ten uitzonderlijke 
titel zijn ook de kleinschalige dansevenementen (= op basis van de inkomprijs; bedrag wordt 
aan de dansclubs meegedeeld) georganiseerd door leden van Gymfed gedekt door onderhavige 
centralisatiecontract. De toepassing hiervan zal na 1 jaar geëvalueerd worden. SABAM behoudt 
zich het recht voor om na deze evaluatie de dekking van dergelijke evenementen te herbekijken, 
na overleg met GYMFED. 

Voor clubs die nooit gebruik maken van muziek voor hun sportieve activiteiten (trainingen, 
lessen, toonmomenten, turnshow, wedstrijden of andere sportieve activiteiten) kan een 
vrijstelling van bijdrage bekomen worden op basis van een verklaring op eer, die geldig is voor 
één seizoen (verklaring in de bijlagen) 
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INDIVIDUELE AANSLUITINGEN EN LICENTIES 
 
Opgelet! Het decreet voor de subsidiëring van de sportfederaties bepaalt dat de federaties een aantal 
verplichte gegevens moeten opgeven van de clubs en de individuele leden. Enkel de leden waarvan alle 
gegevens beschikbaar zijn komen in aanmerking voor subsidie. Het is dus uiterst belangrijk dat ALLE 
gegevens ingevuld worden. 
 
a) Individuele aansluitingen 

De aangesloten clubs hebben de verplichting: 
 alle leden in te schrijven waarvoor de Gymfed een aanbod heeft 
 binnen een discipline worden alle individuele leden aangesloten, zowel recreatief als competitief 

 
 
LEDEN WORDEN ENKEL AANVAARD ALS DE VOLGENDE GEGEVENS MINIMUM BESCHIKBAAR ZIJN: 
 

Naam  Voornaam 
Adres  Geboortedatum 
Geslacht Nationaliteit 
Statuut  (gymnast, trainer, bestuurder, jurylid, …) meerdere opties mogelijk 
Rijksregisternummer  

 
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de identificatie van een lid bij de verzekeringsmaatschappij en 
worden ook door BLOSO opgevraagd. 
 
Wanneer één van deze vereiste gegevens ontbreekt bij de opgave, kan het lid niet ingeschreven 
worden. Wij verzoeken u dan ook voldoende aandacht te besteden aan het opvragen van 
ledengegevens (zie bijlage voor een voorbeeld inlichtingenfiche m.b.t. aansluiting)  
 
Werkwijze 
 

Een eerste volledige ledenopgave moet gebeuren uiterlijk op 1 november (opstart seizoen). 

 
Opgave ledenbestand met de webapplicatie ‘ledenbeheer’ van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
Alle aangesloten clubs krijgen toegang tot het programma via de website van de federatie (ClubDESK). 
Dit betekent dat leden aangesloten zijn bij de federatie op het ogenblik dat zij voor een lid “Lid 
federatie” aanduiden in het juiste seizoen. De club ontvangt een eerste factuur begin oktober. Daarna 
wordt op regelmatige basis gefactureerd (tweewekelijks of maandelijks – afhankelijk van het aantal 
leden dat opgegeven is). 
 
Betaling van de aansluitingen 
Aansluiting:  € 12 per lid.  
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b) Aansluiting leden Free Running 

    Werkwijze: 
De club maakt een trainingsgroep free running aan in het ledenbeheer 

 
   Betaling van de aansluitingen free running 

€ 8 per lid onder volgende voorwaarden: 

 de free runner beoefent geen andere discipline in de club (uitgezonderd rope skipping) 

 de free runners zijn gekoppeld aan de trainingsgroep free running in het ledenbeheer. 
 

C) Aansluiting leden Rope skipping 
    Werkwijze: 

De club maakt één of meerdere trainingsgroepen rope skipping aan  
 
   Betaling van de aansluitingen rope skipping 

€ 8 per lid onder volgende voorwaarden: 

 de skipper beoefent geen andere discipline in de club (uitgezonderd free running) 

 de skippers zijn gekoppeld aan de trainingsgroep free running in het ledenbeheer. 
 
Lidkaarten 
De lidkaarten worden aan de leden van Gymfed digitaal aangeboden via de persoonlijke pagina 'Mijn 
Gymfed' op www.gymfed.be. 
Deze wordt in het persoonlijk hoekje geactiveerd zodra de club het lid heeft doorgegeven aan Gymfed.  
De Gymfed-lidkaart vermeldt: naam, club, aansluitingsnummer en geboortedatum.  
 
De lidkaart geeft de titularis recht op het ledentarief op Gymfed-activiteiten (uitgezonderd events) en 
kan geprint of via de smartphone aangeboden worden.  
 
Voor subsidieaanvragen kan eventueel een lijst met aangesloten leden via de federatie worden  
opgevraagd. 
 

 
Aangifte sportongevallen: 
Voor de aangifte van een sportongeval dient het slachtoffer lid te zijn van het huidige seizoen. 

 
Bij het aansluiten van nieuwe leden verwachten wij:  
Onmiddellijke ingave van het lid via de webapplicatie 
 

 

http://www.gymfed.be/
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c) Verhoogde waarborgen verzekering sportongevallen 
Voor elk lid kan een verhoging van de waarborgen afgesloten worden. 

 gewone polis   verhoogde waarborg 
overlijden € 8 500 € 25 000 
blijvende invaliditeit tot € 35.000 € 50 000 
tijdelijke onbekwaamheid € 30/dag (*) € 6 / dag (**) 

 
(*) (enkel voor zelfstandigen, met verhoogde waarborg supplement € 6) 
(**) (ook loontrekkenden - wachttijd 30 dagen met een max. van 2 jaar) 
 
Zie hiervoor ook het hoofdstuk Verzekeringen 
 
Werkwijze 
In de webapplicatie kan aangekruist worden of voor het lid de verhoogde waarborg afgesloten wordt. 
 
Betaling  
Per persoon betaalt u € 5 voor de verhoogde waarborgen. U ontvangt een factuur. (zie betaling 
aansluitingen) 

 
d) Wedstrijdlicenties 

De wedstrijdlicentie kan enkel verkregen worden door leden bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 
De wedstrijdlicentie is vereist voor alle gymnasten in A-, B-, C en I-niveau, dus niet voor de 
recreatoernooien en de Dans- en Demo-activiteiten. 
Een gymnast kan slechts bij 1 club een licentie hebben tenzij hij/zij in verschillende disciplines voor  
verschillende clubs in  competitie komt.  
Is een gymnast lid van meerdere clubs, dan zal hij/zij deze licentie dienen te betalen voor elke club 
waarin hij/zij in competitie komt.  

 
Betaling 
Voor een bedrag van € 35 ontvangt een gymnast een licentie voor één seizoen en hiermee kan hij/zij  
inschrijven voor alle Gymfed-wedstrijden waaraan hij/zij volgens de sporttechnische reglementen mag 
deelnemen (geen deelnamegeld per wedstrijd)  
De club ontvangt een factuur voor de aangevraagde licenties.  
 
Na verstrijken van de uiterste aanvraagtermijn (15 november) wordt voor het bekomen van een licentie 
een supplementair bedrag van € 15 aangerekend. 
 
Wedstrijdlicenties Rope skipping 
Inschrijven dient steeds te gebeuren via het Gymfed-ledenbeheer, tenzij anders overeengekomen. Bij 
inschrijving kiest de skipper of hij competitief (wedstrijdlicentie) of recreatief lid is. Er zal een 
voorafbetaling van 35 euro per licentie aangerekend worden. Nadien zullen de inschrijvingsgelden 
voor wedstrijden (recreatief en competitief) worden afgetrokken van dit bedrag en zal op het einde 
van het seizoen een afrekening komen. Een wedstrijdlicentie is vereist voor alle skippers die 
deelnemen aan wedstrijden op I- (mini’s), A-, B- of C-niveau. Wedstrijdlicentiehouders kunnen niet 
deelnemen aan recreatoernooien. Wedstrijdlicenties dienen uiterlijk op 15 november 2017 te worden 
aangevraagd. Voor competitieskippers die deelnemen aan wedstrijden in oktober en november, dient 
de wedstrijdlicentie uiterlijk 15 oktober 2017 aangevraagd te worden. Bij laattijdig aanvragen van een 
wedstrijdlicentie wordt een meerkost van 15 euro gevraagd per wedstrijdlicentie. 
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Werkwijze 
 

Licenties worden opgegeven uiterlijk op 15 november. 

Voor competitieskippers die deelnemen aan wedstrijden in oktober en november, dient de 
wedstrijdlicentie uiterlijk 15 oktober opgegeven te worden 

 
In de webapplicatie kan aangekruist worden of voor het lid een wedstrijdlicentie genomen wordt. 
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MODEL SPORT VLAANDEREN VOOR DE BESTANDEN VAN DE AANGESLOTEN SPORTCLUBS 

 
1. Gegevens club verplicht

(1) 
opmerking 

aansluitingsnummer V 
naam V 
juridisch statuut V 
adres V 
provincie V 
telefoon T 
fax T 
GSM T 
e-mail V 
website T 
rekeningnummer V 
aansluitingsdatum bij de sportfederatie V (datum eerste aansluiting) 
lid van een andere sportfederatie V J/N 
sporttak (club kan meerdere  V volgens lijst SPORT VLAANDEREN 
sporttakken hebben) 
uurrooster groepen V 
 
2. Gegevens leden 
Algemeen 
naam V  
adres V 
provincie V 
nationaliteit V waarden volgens ISO code 3166-1 
geslacht V   
geboortedatum V   
rijksregisternummer V 
telefoon F 
fax F 
GSM F 
e-mail F 
e-mail ouder 1 F 
e-mail ouder 2 F 
e-mail gezinshoofd F 
Gegevens aansluiting 
aansluitingsnummer bij de federatie V 
aansluitingsdatum bij de sportclub V datum eerste aansluiting 
datum einde lidmaatschap T 
andere sportclub V ook lid van een andere sportclub 
 
statuut 
sporter = gymnast V J/N 
recreatief of competitief lid V R/C 
bestuurslid V J/N 
functie bestuurslid V (voorzitter, secretaris, bestuurslid, …) 
trainer V J/N 
diploma/getuigschrift trainer V volgens lijst SPORT VLAANDEREN 
jurylid V 
Ander statuut T (indien geen trainer/gymnast/bestuur  
  vb medewerker/… 
V = verplicht op te nemen 
T = op te nemen indien het gegeven van toepassing is (vb indien de club over een e-mail beschikt is het verplicht dit 
op te nemen) 
F = facultatief op te nemen 
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Tuchtreglement en de rechtspleging 
 
Art. 1 Door hun aansluiting bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw aanvaarden alle clubs en hun 

leden het reglement en de bevoegdheid van de vzw. 
 Het tuchtreglement is gepubliceerd op het Clubnet, intranet van de Gymfed voor trainers, 

juryleden en bestuursleden. 
 De clubs verbinden zich er tevens toe om hun aangesloten leden op de hoogte te brengen van deze 

reglementeringen en deze ook op te leggen. 
 

Art. 2   De overtredingen, sancties en bevoegdheden zijn vastgesteld in de artikelen 13, 14 en 15. 
Elkeen die voorwerp is van een administratieve sanctie getroffen door de Raad van Bestuur van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw of haar organen kan hiertegen in beroep gaan bij: 

 de directie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (sancties getroffen door 
wedstrijdleiding of de administratie Gymfed) 

 de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (sancties getroffen door 
de directie Gymfed) 

 de tuchtkamer (sancties getroffen door de Raad van Bestuur van de federatie) 
 
Art. 3 De Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw duidt de persoon en zijn 

plaatsvervanger aan  die het onderzoek voert, die de zaak inleidt voor de bevoegde instantie en die 
haar vertegenwoordigt voor de bevoegde instanties. 

 De administratief manager duidt de persoon aan die bevoegd is voor de administratieve verwerking 
van het dossier en die zal optreden als secretaris van de bevoegde instanties.  
 

Art. 4   De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw heeft een tuchtkamer die bestaat uit een voorzitter, een 
plaatsvervangende voorzitter, 2 leden en 2 plaatsvervangende leden. De voorzitter dient een  
magistraat te zijn. Deze worden voor een termijn van 4 jaar aangewezen door de Raad van Bestuur 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. De leden van de tuchtkamer mogen geen deel 
uitmaken van om het even welke andere officiële commissie binnen de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw. De tuchtkamer zetelt in eerste aanleg en is bevoegd te oordelen over alle clubs en 
hun leden die bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw zijn aangesloten. 

 De tuchtkamer zetelt op vordering van de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw naar noodzaak. 

 Tegen de beslissingen van de tuchtkamer is beroep  mogelijk bij de beroepskamer, behalve voor 
administratieve sancties.  

 
Art. 5  De Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw heeft een beroepskamer; 

 die bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter, 2 leden en 2 plaatsvervangende 
leden. De voorzitter dient een magistraat te zijn. Deze worden voor een termijn van 4 jaar 
aangewezen door de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. De leden van 
de beroepskamer mogen geen deel uitmaken van om het even welke andere officiële commissie 
binnen de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, noch van de tuchtkamer. De beroepskamer is 
bevoegd en  oordeelt in laatste aanleg over de beroepen tegen de uitspraken van de tuchtkamer 
gedaan in zaken die kunnen leiden tot schorsing/uitsluiting.  



 
 
 
 

Tuchtreglement en de rechtspleging 
 

 2017 www.Gymfed.be Pagina: 36 van 84 Datum: 01.09.2017 

 

Algemene 
richtlijnen 

 
 
Art. 6 Oproeping tucht- en beroepskamer: 
 

De opgeroepene wordt ten minste veertien dagen voor de zitting per aangetekende brief 
opgeroepen om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur die door de voorzitter worden 
bepaald. 

 
Als de opgeroepene minderjarig, maar ten minste vijftien jaar oud is, wordt hij samen met zijn 
ouders, voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, ten minste veertien 
dagen voor de zitting per aangetekende brief opgeroepen om te verschijnen op de plaats, de dag 
en het uur die door de voorzitter worden bepaald. 

 
Als de minderjarige opgeroepene geen vijftien jaar oud is, worden enkel de ouders, voogden of 
degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, ten minste veertien dagen vóór de 
zitting per aangetekende brief opgeroepen om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur die 
door de voorzitter worden bepaald. 

 
De minderjarige opgeroepene die geen vijftien jaar oud is, wordt in kennis gesteld van de zitting en 
heeft het recht gehoord te worden op eigen verzoek. 
 
De oproepingsbrief vermeldt de overtredingen waarvoor de opgeroepene zich moet 
verantwoorden en de plaats waar de opgeroepene, zijn advocaat of zijn arts en in voorkomend 
geval, zijn ouders, voogden of degenen die verantwoordelijk zijn voor de minderjarige 
opgeroepene, het dossier kunnen inzien en er een afschrift van kunnen nemen. 

 
Art. 7 Verloop van de zittingen van de tucht- en beroepskamer: 
 
§ 1 De zittingen van de tucht- en beroepskamer zijn openbaar, tenzij de openbaarheid een gevaar 

oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. Op verzoek van de opgeroepene, en als de 
opgeroepene  minderjarig is, kan op verzoek van zijn ouders, voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben de tucht- of beroepskamer beslissen de zitting achter 
gesloten deuren te laten verlopen. 

 
De behandeling verloopt op tegenspraak. Als de opgeroepene en, in voorkomend geval, zijn ouders, 
voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, niet verschijnen op de dag 
en het uur, bepaald in de oproepingsbrief, wordt de zaak bij verstekbehandeld. 

 
De opgeroepene, en in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of degenen die de minderjarige 
onder hun bewaring hebben, hebben het recht: 

1) zich te laten bijstaan door een advocaat of arts van hun keuze; 

2) zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat van hun keuze; 

3) zich te laten bijstaan door iemand die als vertaler kan optreden, als de opgeroepene de 

Nederlandse taal niet verstaat of niet spreekt. 
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§ 2. De behandeling verloopt als volgt: 
1) de voorzitter leidt de zaak in en zet de zaak uiteen; 

2) de opgeroepene en als de opgeroepene minderjarig is, zijn ouders, voogden of degenen die de 

minderjarige onder hun bewaring hebben overeenkomstig artikel 6, worden gehoord en hebben 

het recht aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen, onder meer het horen van getuigen en 

deskundigen 

3) de vertegenwoordiger van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, wordt op zijn verzoek gehoord en 

heeft het recht aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen, onder meer het horen van getuigen 

en deskundigen; 

4) de tucht- of beroepskamer beveelt, als daartoe grond bestaat, een aanvullend onderzoek of het 

horen van getuigen of deskundigen; 

5) de opgeroepene en, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige 

onder hun bewaring hebben, dragen de middelen van verdediging voor; 

6) de vertegenwoordiger van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen heeft het recht om op de middelen 

van verdediging te antwoorden; 

7) de opgeroepene en als de opgeroepene minderjarig is, zijn ouders, voogden of degenen die 

deminderjarige onder hun bewaring hebben overeenkomstig artikel 6, hebben het recht hierop 

weder antwoord te bieden en behouden het laatste woord; 

8) de voorzitter verklaart de debatten gesloten. 

 
Art. 8   Beraadslaging/beslissing 
 
§ 1.  De beraadslaging is geheim. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen van de 

leden van de tucht- of beroepskamer. 
 
§ 2.  De beslissing moet met redenen zijn omkleed. Ze wordt uitgesproken door de voorzitter, hetzij 

onmiddellijk, hetzij binnen de veertien dagen die volgen op de zitting waarop de debatten gesloten 
zijn verklaard. Een afschrift van de beslissing wordt binnen zeven dagen per aangetekende brief aan 
de opgeroepene en, in voorkomend geval, aan de ouders, de voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, toegestuurd, alsook aan de administratie. 

 
§ 3. Als de beslissing bij verstek wordt genomen, wordt ze binnen zeven dagen per aangetekende brief 

aan de opgeroepene en, in voorkomend geval, aan de ouders, de voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, meegedeeld. 

 
Art. 9   Verzet  
 
§ 1.  Tegen een beslissing die bij verstek is genomen, kunnen de opgeroepene of, in voorkomend geval, 

zijn ouders, voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, verzet 
aantekenen per aangetekende brief, gericht aan de Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw. 

 
 Om ontvankelijk te zijn, moet het verzet worden aangetekend binnen de veertien dagen na de dag 
van de verzending van de aangetekende brief, vermeld in artikel 8, § 3. 
 

§ 2.  De voorzitter stelt de zaak opnieuw vast op de eerstkomende zitting van de tucht- of 
beroepskamer, die gehouden moet worden binnen een maand nadat het verzet hem is 
meegedeeld. 
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§ 3. Het verzet wordt als ongedaan beschouwd als de opgeroepene en, in voorkomend geval, zijn 
ouders, voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, die verzet hebben 
aangetekend, niet verschijnen in persoon of via hun advocaat. 

 
 In dat geval kan tegen de beslissing, op het verzet gewezen, alleen hoger beroep worden 
aangetekend. 

 
Art. 10  Beroep 
 

Het hoger beroep wordt ingesteld met een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. 

 
Om ontvankelijk te zijn moet het hoger beroep worden ingesteld binnen veertien dagen na de dag 
van de uitspraak van de beslissing van de tucht- of beroepskamer of, als de beslissing bij verstek is 
genomen, binnen veertien dagen na de dag van de verzending van de aangetekende brief, vermeld 
in artikel 8, § 3. 

 
In geval het beroep werd ingesteld door de opgeroepene, heeft de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen het recht om in de procedure tussen te komen en alle middelen voor te dragen die zij 
nuttig acht met het oog op de behandeling van het beroep. 

 
In geval het beroep werd ingesteld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, heeft de 
opgeroepene wiens zaak het betreft, het recht om in de procedure tussen te komen en alle 
middelen voor te dragen die hij nuttig acht met het oog op de behandeling van het beroep. 

 
Art. 11 Betwisting Selectie 
 
 De beroepskamer is in eerste aanleg bevoegd voor het behandelen van een beroep dat 

aangetekend wordt door een sporter tegen een selectiebeslissing van de Gymnastiekfederatie.  
 

Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de bekendmaking van de selectiebeslissing betekend 
te worden door middel van een aangetekend schrijven.  Dit schrijven dient te gebeuren naar 
volgend adres: Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 
 
Tevens dient er binnen de 8 werkdagen een bedrag van 250 € te worden gestort op de rekening 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  In het geval het beroep door de ontvankelijk wordt 
verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 
 
De Beroepskamer behandelt beroepen tegen de selectiebeslissing van het trainersteam/ 
topsportcommissie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op basis van de goedgekeurde 
selectieprocedure. 

 
De Beroepskamer oordeelt over het ingediende beroep binnen de 20 werkdagen na ontvangst van 
het beroep.   
 
Sporters kunnen tegen de beslissing van de beroepskamer beroep aantekenen bij het BAS. Het 
beroep dient binnen de 8 werkdagen na de bekendmaking van de beslissing van de
 beroepskamer betekend te worden door middel van een aangetekend schrijven. Het beroep
 wordt ingesteld conform de geldende reglementen van het BAS. Het BAS wordt samengesteld 
overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het beroep bij het BAS geldende 
reglementering. 
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Art. 12 De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vertrouwt de disciplinaire afhandeling van dopingpraktijken 
gepleegd door haar elitesporters of begeleiders toe aan de vzw Vlaams Doping Tribunaal. Het 
disciplinaire orgaan van de vzw Vlaams Dopingtribunaal is de bevoegde instantie voor de 
tuchtprocedures inzake dopingpraktijken gepleegd door Elitesporters of begeleiders, conform het 
Intern Tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door Elitesporters of begeleiders.  

 
Art. 13 Overtredingen, sancties en bevoegdheden 

 
 
 
 
 

 

CLUBS EN LEDEN 

 

 
Nr 

 
REGLEMENT 

 
SANCTIE 

1 Niet loyaal gedrag t.o.v. de Gymnastiek-
federatie Vlaanderen vzw, zoals het belasteren 
bij derden vb. bij: 
- Internationale instanties (FIG – UEG – ERSO 

FISAC) 
- Nationale instanties (KBT - BOIC) 
- Vlaamse instanties (Sport Vlaanderen, VSF, 

ministeries) 
- Provinciale instanties 
- Pers en media 

Tuchtkamer: 
- Indien het een persoon betreft: 

Min. 1 jaar en max. definitieve uitsluiting 
voor deelname aan alle activiteiten  

- Indien het een club betreft: 
Min.: 1 jaar uitsluiting voor deelname aan 
alle activiteiten 

Max.: voorstel tot definitieve uitsluiting 
wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
en de Algemene Jaarvergadering 

2 A Alle vormen van mensenhandel binnen de 
federatie of bij haar aangesloten clubs. 
(De Gymnastiekfederatie Vlaanderen zal alle 
maatregelen nemen om mensenhandel tegen 
te gaan door de concrete toepassing van de 
bestaande wetgeving.) 

Tuchtkamer: 
- Indien het een persoon betreft: 

Min. 1 jaar en max. definitieve uitsluiting 
voor deelname aan alle activiteiten  

-  Indien het een club betreft: 
Min.: 1 jaar uitsluiting voor deelname aan 
alle activiteiten 

Max.: voorstel tot definitieve uitsluiting wordt 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de 
Algemene Jaarvergadering 

2 B Het niet naleven door de bij de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen aangesloten 
clubs, trainers en andere begeleiders van de 
Panathlon-verklaring betreffende de ethiek in 
de Jeugdsport: alle kinderen hebben het recht 
om: 
- Sport te beoefenen 
- Zich te vermaken en te spelen 
- In een gezonde omgeving te leven 
- Waardig behandeld te worden 
- Getraind en begeleid te worden door 

competente mensen 
- Deel te nemen aan training aangepast aan 

hun leeftijd, individueel ritme en 
mogelijkheden 
 

Tuchtkamer: 
- Indien het een persoon betreft: 
     Min. 1 jaar en max. definitieve uitsluiting      
     voor deelname aan alle activiteiten  
- Indien het een club betreft: 
      Min.: 1 jaar uitsluiting voor deelname aan 

alle activiteiten 
      Max.: voorstel tot definitieve uitsluiting 

wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur 
en de Algemene Jaarvergadering 
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- Zich te meten met kinderen van hetzelfde 
niveau in een aangepaste competitie 

- In veilige omstandigheden aan sport te doen 
- Te rusten 
- De kans te krijgen kampioen te worden of 

niet te worden 
- Gerespecteerd te worden in hun 

lichamelijke en seksuele integriteit 
- Niet gediscrimineerd te worden 

3 Niet-aansluiting alle leden van eenzelfde club 
Onder de leden van dezelfde club wordt 
verstaan (niet-limitatief): 
- Leden van clubs die met eenzelfde 
bestuur gezamenlijke  activiteiten organiseren  
- Leden van clubs die volgens het 
gemeentebestuur 1  club vormen 
- Leden van clubs binnen eenzelfde 
gemeente waarvan de benamingen een 
duidelijk verband aantonen  
- Leden van clubs die hun ledenbestand 
opsplitsten in verschillende doelgroepen 
(opgesplitst in recreatieve en competitieve 
leden of opgesplitst in verschillende disciplines, 
groepen) 
- Alle clubs die zich gedeeltelijk of met een 
afdeling aansluiten onder een andere naam 
dan de moederclub met de intentie aan 
wedstrijden deel te nemen. 

 leden inschrijven die in een niet 
Gymfed club trainen en enkel aansluiten om 
aan de activiteiten/wedstrijden van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw deel te 
nemen (conform de decretale regels). 

1ste keer: verwittiging 
Indien de club zich vervolgens binnen de 14 
dagen niet in orde stelt: 
- De leden van de club kunnen niet                       
deelnemen aan de actieve werking binnen de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. 
- De leden van de club zullen pas terug    
deelnamegerechtigd zijn wanneer de club zich 
in orde stelt met het aansluiten van al haar 
leden. 
 
Indien de club na 3 maanden nog steeds niet in 
orde is:  
- Voorstel wordt voorgelegd aan de Raad van               
Bestuur en de Algemene Jaarvergadering tot 
definitieve uitsluiting van de club. 

4 Geen enkel lid aangesloten op de datum van de 
Algemene Jaarvergadering 

Geen stemrecht en vraag aan de Algemene 
Jaarvergadering om deze club uit te sluiten. 

5 Niet-betaling van de clubbijdrage na de 
vervaldatum (alle clubs ontvangen een factuur 
in de maand juli) 

Club is geen lid en ontvangt geen informatie. 
Geen individuele aansluitingen mogelijk 
Geen deelname aan activiteiten van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

6 Geen lid op het ogenblik van een 
ongevalaangifte (1ste ledenopgave uiterlijk op 
1 november, daarna minimum maandelijks) 

Betrokkenen zijn niet verzekerd en kunnen 
geen aanspraak maken op onkosten-
vergoedingen. 

7 Niet-betaling van facturen op de vervaldag 
Niet-betaling van facturen na rappel 

Rappel + verwijlintresten 
Geen deelname aan activiteiten. 
Er worden geen organisaties toegewezen. 
Er worden geen verdere bestellingen meer 
aanvaard. 
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WEDSTRIJDEN (I, A, B, C-niveau) 

 

 

 Nr 
 

Reglement Wedstrijden 

 

 

SANCTIE 

8 Aanvraag licentie na uiterste datum  
(15 november – uitz: PK masters Rope 
Skipping = 15 oktober) 

Per wedstrijdlicentie: € 50  

9 Laattijdig (= na de uiterste inschrijvingsdatum) 
inschrijven voor wedstrijden: 

Rope Skipping: 
- tot uiterlijk 4 dagen na verschijnen van de 
deelnemerslijst kan men nog veranderingen 
doorgeven mits boete 

- indien wedstrijdschema al opgemaakt werd 

 

Geen deelname meer mogelijk 

- Deelname mist betaling €20 per verandering 
of extra inschrijving deelnemer (max. boete 
van €200/wedstrijd) 

 

10 Het ingevulde medische protocol (indien 
kwetsuur: geldig doktersattest) is op 15 
november (of 15 oktober voor PK A masters 
Rope Skipping) niet op het secretariaat van de 
medische commissie 

€ 6 per medisch protocol 

11 Geen medische goedkeuring uiterlijk 14 dagen 
voor deelname aan de wedstrijd 

Geen deelname.  
 

12 Niet voldoen aan de Q4Gym-vereisten volgens 
het Q4Gym-reglement (behalve Rope 
Skipping) 

Toepassen van de sancties zoals bepaald in het 
Q4Gym-reglement (reglement in bijlage). 

13 Forfait geven (= geen deelname wedstrijd of 
schrappen deelname na deadline wijzigingen) 
uitgezonderd mits indienen "Verklaring 
afwezigheid sporter". 

Per sporter / formatie / ploeg: € 20 

14 Wedstrijd turnen in een verkeerde categorie of 
niveau; foutief doorgeven van persoonlijke 
gegevens van sporters of op BK niet melden 
dat een sporter de Belgische nationaliteit niet 
bezit  

1e keer:  diskwalificatie sporter/team en 
boete € 500 voor de club  
2e keer:   diskwalificatie sporter + 

tuchtkamer: club wordt max. 1 jaar uitgesloten 
voor deelname aan alle activiteiten. 

15 Geen jurylid/juryleden opgegeven tegen 
deadline opgave juryleden. 
Aantal op te geven juryleden per discipline: 
Zie Algemeenheden wedstrijden (pg. 5 – 1.6) 
Wanneer te leveren: 
Tijdens wedstrijdsessie(s) waaraan je sporters 
deelnemen  
Of 
Voor gymnastiekwedstrijden: Tijdens andere 
wedstrijdsessie(s) binnen hetzelfde weekend 
en discipline. 
Een club mag max. 4 juryleden per 
wedstrijdsessie opgeven 

Jurybijdrage: € 50 per ontbrekend jurylid 
Jurybijdrage rope skipping:  

- € 20 per ontbrekend jurylid (competitie) 
- € 100 per jurylid (mini)demo 
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16 Muziek en/of wedstrijdbladen worden te laat 
opgeladen: 

- Acro, TTm, Ritmiek: zondagavond 23.59 
uur voor de desbetreffende wedstrijd 

- Rope Skipping: woensdagavond 23.59 
uur voor desbetreffende wedstrijd 

 
 

- Acro, TTm, Ritmiek: bestraffing volgens 
technisch reglement 

- Rope Skipping: tijdsbestraffing van 25 
punten (of 5 punten bij C-stroom, I-
niveau en (mini)demo) op totaalscore 
OF € 20 per freestyle/demo, met een 
totaal maxiumboete van € 200 per club 
per wedstrijddag 

17 Provinciale voorronde: Sporter verlaat de 
wedstrijd van eigen provincie voor het einde 
van de competitie en neemt niet deel aan de 
prijsuitreiking, dit zonder toelating van de 
wedstrijdleiding. 
Vlaams Kampioenschap/Belgisch (B) 
Kampioenschap: sporter verlaat de wedstrijd 
voor het einde van de competitie en neemt 
niet deel aan de prijsuitreiking, dit zonder 
toelating van de wedstrijdleiding. 

Tuchtkamer:  

Max. 1 jaar uitsluiting van competitie. 

18 Verbale opmerkingen, misplaatste gebaren, 
t.o.v. sporters, trainers, de juryleden, 
organisatie, wedstrijdleiding 

- Verwijdering van het wedstrijdplateau en 
een officiële blaam 
Beslissing: wedstrijdleiding 

- Bij herhaling: verwijdering van het 
wedstrijdplateau + tuchtkamer: max. 1 jaar 
uitgesloten van alle competitie. 

19 Fysiek geweld of bedreigingen t.o.v. sporters, 
trainers, de juryleden, organisatie, 
wedstrijdleiding 

Verwijdering van het wedstrijdplateau 
(beslissing:  wedstrijdleiding) + tuchtraad:  
max. definitieve uitsluiting van competitie 

20 Niet respecteren van de groepsindeling bij de 
opwarming (behalve Rope Skipping) 

Wedstrijdleiding of juryvoorzitter geeft 
opdracht tot aftrek volgens de internationale 
code 

21 Gebrek aan discipline 
Niet respecteren van de regels door de 
organisatie gesteld tijdens de competitie 

1e keer: verwittiging door de wedstrijdleiding 
2e keer: verwijdering van het wedstrijdplateau 
diskwalificatie 

22 Onsportief gedrag Volgens de internationale code 

23 Geen reglementaire wedstrijdkledij  

(incl. publiciteit) 

Volgens de internationale code 

24 Deelname aan de competitie met een 
duidelijke kwetsuur (vastgesteld door de EHBO 
of de aanwezige arts) 

Uitsluiting van de competitie door de 
wedstrijdleiding (op advies van de aanwezige 
arts) 

25 Onverantwoorde (turn)praktijken (vastgesteld 
door de juryvoorzitter of jury-
verantwoordelijke of de wedstrijdleiding) 

Verwittiging door wedstrijdleiding aan de 
trainer met melding van de beweging(en) die 
niet meer mogen uitgevoerd worden. 
Bij negeren van de instructies van de 
wedstrijdleiding: uitsluiting van de trainer en 
sporter uit de wedstrijd + tuchtkamer trainer 
(max. 1 jaar schorsing) 
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26 Sporters die een selectie voor deelname aan 
internationale gymnastiekcompetities 
weigeren (zonder gegronde reden) – in geval 
de uitzending door de Gymnastiekfederatie 
ondersteund wordt 

Tuchtkamer: 

Max. 4 j. uitgesloten voor deelname aan alle 
activiteiten 

27 Gebruik van doping bij breedtesporters Disciplinaire commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

28 Dopingpraktijken gepleegd door elitesporters 
of begeleiders 

Intern Tuchtreglement (zie bijlage) inzake 
dopingpraktijken gepleegd door Elitesporters 
of begeleiders 

 
 
 

 
 Nr 

 

Reglement discipline ‘Dans & Demo’ 

 

 

SANCTIE 

 

29 Niet voldoen aan de Q4Gym-vereisten volgens 
het Q4Gym-reglement. 

Toepassen van de sancties zoals bepaald in het 
Q4Gym-reglement (reglement in bijlage). 

30 Laattijdig (= na de uiterste inschrijvingsdatum) 
inschrijven voor wedstrijden 

 

Geen deelname meer mogelijk 

31 Forfait geven 
(= geen deelname wedstrijd of schrappen 
deelname na deadline wijzigingen) 
uitgezonderd mits indienen "Verklaring 
afwezigheid sporter" 

Per groep dans/demo: € 50 

32 Geen jurylid opgegeven tegen deadline opgave 
jury. 

inschrijvingsgeld + € 50 bijkomend 
inschrijvingsgeld per sessie 

33 Muziek en/of wedstrijdbladen worden te laat 
opgeladen (zondagavond 23.59 uur voor de 
desbetreffende wedstrijd) 

Bestraffing volgens technisch reglement 
 

34 Verbale opmerkingen, misplaatste gebaren, 
t.o.v. sporters, trainers, de juryleden, 
organisatie, wedstrijdleiding 

- Verwijdering van het wedstrijdplateau en 
een officiële blaam 
Beslissing: wedstrijdleiding 

- Bij herhaling: verwijdering van het 
wedstrijdplateau + tuchtkamer: max. 1 jaar 
uitgesloten van alle competitie. 

35 Fysiek geweld of bedreigingen t.o.v. sporters, 
trainers, de juryleden, organisatie, 
wedstrijdleiding 

Verwijdering van het wedstrijdplateau 
(beslissing:  wedstrijdleiding) + tuchtraad:  
max. definitieve uitsluiting van competitie 

36 Gebrek aan discipline 
Niet respecteren van de regels door de 
organisatie gesteld tijdens de competitie 

1e keer: verwittiging door de wedstrijdleiding 
2e keer: verwijdering van het wedstrijdplateau 
diskwalificatie 

37 Gebruik van doping bij breedtesporters Disciplinaire commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

38 Dopingpraktijken gepleegd door elitesporters 
of begeleiders 

Intern Tuchtreglement (zie bijlage) inzake 
dopingpraktijken gepleegd door Elitesporters 
of begeleiders 
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 Nr 
 

Juryreglement wedstrijden  

(I, A, B, C-niveau, Dans & Demo) 

 

SANCTIE 

39 Geen reglementaire kledij 1ste  keer: verwittiging 
Volgende keer: niet opgesteld + jurybijdrage x2 
(= € 100) 

40 Opgegeven jurylid is afwezig (bij geldige reden, 
dient altijd een attest ingediend te worden, ten 
laatste 5 dagen na de competitie). 

Ook bij forfait club of afwezige sporters dient 
het jurylid aanwezig te zijn. 

Rope skipping:  

Jurylid komt niet opdagen en kan niet 
vervangen worden door een gelijkwaardig 
jurylid van eenzelfde of andere club nadat 
eerste versie juryschema online werd 
geplaatst 

Ingeval van Overmacht: geen jurybijdrage 
 
Ongeldige reden: jurybijdrage x2 (= € 100) 
 

 

 

Rope Skipping: 
€100/jurylid 

€ 200/hoofdjury 

€200/(mini)demo jury 

41 Opgeven/jureren van een niet-gebrevetteerd 
jurylid  

Verwijdering van het wedstrijdplateau + 
jurybijdrage x2 (= € 100) 

42 Jurylid te laat op de juryvergadering. Jurylid kan geweigerd worden. Indien het 
jurylid niet opgesteld wordt, betaalt de club de 
jurybijdrage x 2 (= € 100). 

Behalve in geval van overmacht: geen 
jurybijdrage. 

43 Vroegtijdig verlaten van de competitie zonder 
toelating van de wedstrijdleiding. 

Tuchtkamer: 
Max. 1 jaar uitsluiting 

44 Verbale opmerkingen of misplaatste gebaren 
t.o.v. trainers, sporters, medejuryleden, 
wedstrijdleiding. 

Verwijdering van het wedstrijdplateau. 
Bij herhaling: verwijdering van het 
wedstrijdplateau + tuchtkamer: max. 1 jaar 
uitgesloten van competitie in betreffende 
discipline 
Beslissing: juryverantwoordelijke 

45 Duidelijk overleg met collega-juryleden  

Gebruik van GSM’s op het wedstrijdplateau 

1e keer: verwittiging door de 
             juryverantwoordelijke 
2e keer: uitsluiting uit de competitie door de 
juryverantwoordelijke 

46 Subjectief jureren 1e keer: verwittiging door de 
juryverantwoordelijke 

2e keer: officiële blaam en/of sanctie door de 
denkcel 

3e keer: tuchtkamer: max. 1 jaar uitgesloten  

47 Opgave jurylid die tevens als sporter 
deelneemt aan de wedstrijd 

Jurybijdrage van € 50 X 2 wordt gefactureerd 
aan de club (= € 100) 

48 Niet naleven gedrags- en ethische code voor 
juryleden 

1ste keer = verwittiging door wedstrijdleiding 
en/of juryexpert  + schriftelijke melding aan 
Gymfed-secretariaat 
2de keer = jurybrevet passief en bij zware 
schending naar tuchtcommissie 
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RECREATOERNOOIEN 

 

 

 Nr 
 

Algemeen reglement – Juryreglement 

 

 

SANCTIE 

49 Laattijdig (= na de uiterste inschrijvingsdatum = 
4 weken voor het toernooi) inschrijven voor de 
recreatoernooien: 

 

- Inschrijven na de vooropgestelde deadline is 
niet mogelijk. 

50 Geen jurylid(leden) opgegeven tegen de 
deadline van opgave (= 2.5 weken voor het 
toernooi).  

- zie juryrichtlijnen Recrea 
 

51 Afwezigheid van volledige club op 
recreatoernooi zonder te verwittigen. 

- 1ste keer: verwittiging  

- 2de keer: verdubbeling van het 
inschrijvingsgeld  

52 Verbale opmerkingen, misplaatste gebaren 
door trainers, jury, ouders … t.o.v. sporters, 
trainers, de juryleden, organisatie, 
wedstrijdleiding 

-  Verwijdering van het wedstrijdplateau en      
een officiële blaam 
 Beslissing: wedstrijdleiding 

-    Bij herhaling: verwijdering van het 
 wedstrijdplateau + tuchtkamer: max. 1 jaar 
 uitgesloten van alle competitie. 

53 Fysiek geweld of bedreigingen t.o.v. sporters, 
trainers, de juryleden, organisatie, 
wedstrijdleiding 

Verwijdering van het wedstrijdplateau 
(beslissing:  wedstrijdleiding) + tuchtraad:  
max. definitieve uitsluiting van competitie 

54 Gebrek aan discipline 
Niet respecteren van de regels door de 
organisatie gesteld tijdens de competitie 

1e keer: verwittiging door de wedstrijdleiding 
2e keer: verwijdering van het wedstrijdplateau 

             diskwalificatie 

55 Onverantwoorde turnpraktijken (vastgesteld 
door de juryvoorzitter of juryver-
antwoordelijke of de wedstrijdleiding) 

Verwittiging door wedstrijdleiding aan de 
trainer met melding van de beweging(en) die 
enkel nog met hulp mogen  uitgevoerd 
worden. 
Bij negeren van de instructies van de 
wedstrijdleiding: uitsluiting van de trainer en 
sporter uit de wedstrijd + tuchtkamer trainer 
(max. 1 jaar schorsing). 

56 Gebruik van doping bij breedtesporters Disciplinaire commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap 

57 Niet naleven gedrags- en ethische code voor 
juryleden 

1ste keer = verwittiging door wedstrijdleiding 
en/of juryexpert  + schriftelijke melding aan 
Gymfed-secretariaat 
2de keer = jurybrevet passief en bij zware 
schending naar tuchtcommissie 
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Art. 14 Opschorting van de uitspraak is mogelijk. Er kan ook uitstel van de tenuitvoerlegging worden 

verleend voor het geheel of een deel van de opgelegde sanctie. De duur van het uitstel (de 
proeftijd) mag niet minder dan een jaar en niet meer dan drie jaar bedragen. Wanneer de 
betrokkenen gedurende de proeftijd een nieuwe inbreuk op het reglement pleegt en daarvoor 
een effectieve schorsing oploopt van drie maanden of meer, vervalt het uitstel van rechtswege. 

 

Art. 15   De tucht- of beroepskamer kan de administratieve en procedurekosten, in geval de feiten 
bewezen worden verklaard en een sanctie, zij het met uitstel wordt opgelegd of  een opschorting 
van sanctie wordt verleend, ten laste leggen van de betrokkene(n). Deze administratieve kosten 
en procedurekosten worden forfaitair vastgesteld op maximum € 500 tuchtkamer en € 500 
beroepskamer. 
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Gedrags- en Ethische code van GYMFED ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden 
 
1. INLEIDING: 
 
Alle clubs aangesloten bij de GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden 
van de GYMFED voor trainers, coaches en clubs. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te 
dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding 
aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. GYMFED onderstreept dat alle 
betrokkenen - en specifiek de trainer of coach - zich altijd moeten houden aan de principes van goed 
gedrag en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en een voorbeeld dienen te zijn voor alle 
andere die betrokken zijn bij het clubleven.  
 
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal 
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). 
 
Implementatie Gedrags- en Ethische code 
 
De Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle clubleden en allen die betrokken zijn bij het 
clubleven te worden toegepast, waaronder de bestuursleden, de gymnasten, de trainers en coaches, de 
vrijwilligers en de ouders. Het clubbestuur dient strikt toe te zien op de naleving van de Gedrags- en 
Ethische code.  
 
We raden aan de tekst van de Gedrags- en Ethische code te laten opnemen in het huishoudelijk reglement 
van de club.  
 
De clubbesturen kunnen de Akkoordverklaring ter ondertekening voorleggen aan de niet-professionele 
trainers en vrijwilligers.  
 
2. PREVENTIEF BELEID TER BEVORDERING VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELBEVINDEN:  
 
1) Getuigschrift van goed gedrag en zeden. In enkele van onze omringende landen en met name 

Nederland en het  Verenigd Koninkrijk wordt van de trainers, coaches en vrijwilligers een 
Getuigschrift van Goed Gedrag en Zeden gevraagd. Hoewel dit nog niet opgelegd wordt door het 
BOIC, Sport Vlaanderen of de GYMFED, raden we de club wel aan om een getuigschrift te vragen. 
Dit getuigschrift is geen garantie dat de seksuele integriteit van iedereen 100% gewaarborgd wordt 
en blijft, maar kan wel de kans op ongewenst gedrag verkleinen. Het biedt meer zekerheid omtrent 
het verleden van de nieuwe trainer of vrijwilliger. 

 
2) Aanspreekpunt Integriteit. GYMFED heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met daarin een 

Aanspreekpunt Integriteit (API). Deze commissie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van 
gymnasten, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. De Ethische Commissie raadt bovendien 
elke club aan om intern een API aan te stellen en daarnaast een tweede verantwoordelijke zodat 
men (a) bereikbaar wordt voor iedereen, en (b) samen in overleg problemen kan bespreken. De 
contactgegevens van de API moeten kenbaar gemaakt worden aan de leden. De API is op de hoogte 
van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden, en heeft als taak om in geval van een klacht 
advies en bijstand te verlenen met betrekking tot het te volgen stappenplan of indien noodzakelijk 
de te volgen procedure. Het API adviseert en stimuleert de club om preventieve maatregelen te 
nemen. Het aanstellen van een API binnen de club toont aan dat u als club problemen serieus 
neemt. Men raadt aan dat de API een bekende, integere en onafhankelijke persoon is.  U kan meer 
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informatie over de Ethische Commissie vinden via de website van de GYMFED 
https://www.gymfed.be/gezond-sporten/ethisch/ethische-commissie-gymfed 

 
3) Het Vlaggensysteem. ICES heeft in samenwerking met Sensoa, Child Focus, Sport Vlaanderen, VSF, 

VTS en ISB een instrument ontwikkelt voor  clubbestuurders, atleten, trainers, coaches, en andere 
sportbegeleiders om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de sport. Zes criteria bepalen hoe je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
correct kan inschatten. Op basis van de inschatting volgens de zes criteria kan  een situatie 
beoordeeld worden met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft  aan hoe er gepast 
kan worden gereageerd. Het Vlaggensysteem biedt een houvast om op een begripvolle, maar 
tegelijk rationele en consequente wijze te overleggen en te reageren aan de hand van duidelijke 
criteria. De ethische commissie raadt elke club aan het vlaggensysteem toe te passen in de club. 
Meer informatie en bruikbare instrumenten zijn te vinden op de website van ICES via 
http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten 

  
4.  De Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) bieden een communicatiekanaal aan “op maat” 

van jongeren. Via dit kanaal kunnen deze jongeren in contact komen met gespecialiseerde en 
hiervoor opgeleide medewerkers van het VK te Brussel die hen zullen beluisteren, informeren en 
ondersteunen. Het is aangewezen dat de club die kanaal kenbaar maakt aan de leden.  Meer 
informatie en de toegang tot de chatbox is te vinden op www.nupraatikerover.be 
 

3. GEDRAGSCODE VOOR GYMNASTEN 
 

1.  Praktisch 
 

a. Kledij en Materiaal (zie ook algemene richtlijnen – gymnastiekkledij) 
 

• Gymnasten worden verzocht om te trainen in gepaste gymnastiek- of sportkledij. Gymnasten 
moeten comfortabele kleding  dragen  om een vrije beweging mogelijk te maken, maar de 
kledij mag omwille van veiligheidsredenen niet te open, los of fladderend zijn.  

 Het is niet toegestaan aan de Gymnasten om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies of 
competitiemomenten (conform de FIG-normen: kleine knopjes als oorringen zijn toegestaan). 

•   De gymclub kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. 
Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de 
gymnast erop. 

 Het gebruik van GSM, Ipad en Iphone is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. 
 
b.  Begin en einde training 

 De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op de het uurrooster van de club. 

 Gymnasten zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers  die hiervoor voorzien zijn. 

 Gymnasten mogen nooit trainen (inclusief de opwarming) bij afwezigheid van een trainer. 

 Gymnasten dienen tijdig de trainer in te lichten indien zij niet tijdig aanwezig kunnen zijn bij het 
begin van de les/training. 

 
2. Respect 

 
a. Voor eigen gezondheid 

 
• Gymnasten worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun eigen persoonlijke 

hygiëne. 

https://www.gymfed.be/gezond-sporten/ethisch/ethische-commissie-gymfed
http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten
http://www.nupraatikerover.be/
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•  Gymnasten zijn verplicht  om in gepaste kledij aan te komen op en te vertrekken van de 
sportschool/ gymclub. 

• Gymnasten mogen niet trainen als ze niet fit zijn om dit te doen. 
• Gymnasten die medicatie gebruiken (bijv. inhalator) worden verwacht de trainer en/of het 

clubbestuur hiervan in te lichten. Indien de gebruikte medicatie voorkomt op de dopinglijst 
moet de gymnast een attest van medische noodzaak bij zich hebben op elke 
training/wedstrijd. 

• Gymnasten moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten. Dit 
gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED. 

 
b. Voor anderen 

 
Gymnasten kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden, indien zij zich ongepast 
gedragen. Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik en stelen. 
Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet geaccepteerd.  

 
4. GEDRAGSCODE VOOR COACHES / TRAINERS:  
 

Professionele trainers en coaches dienen naast hun contract ook expliciet akkoord te gaan met de 
Gedrags- en Ethische code middels de Akkoordverklaring. Bij het aangaan van een nieuw contract 
dient er een bepaling te worden opgenomen dat de trainer en coach zich er tevens toe verbinden 
de Gedrags- en Ethische code GYMFED te respecteren en te doen respecteren. 

 
1. Certificaten, diploma’s, verzekeringen 

 
Om te beantwoorden aan de normen van Ethisch Verantwoord Sporten zijn de volgende 
vereisten nodig: 

 
• Voor professionals: 

o Aangezien het professionele coaches betreft is het ten zeerste aan te raden dat zij 
over de vereiste kwalificaties beschikken. Dit kan o.a. zijn master LO, bachelor LO, 
trainer B, trainer A) 

o  Coaches en trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ 
bezitten. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED.  

o Coaches en trainers moeten beschikken over een Getuigschrift van goed gedrag en 
zeden.  
 

• Voor  trainers op niet professionele basis, vrijwilligers inbegrepen: 
o Elke hoofdtrainer van de club wordt geacht om een geldige en nationaal erkende 

kwalificatie te hebben (minimum instructeur B tegen 2020). Van alle anderen wordt 
verwacht dat zij een initiator diploma hebben en/of jaarlijks bijscholing volgen. 
Minderjarige trainers mogen slechts andere jongeren begeleiden onder toezicht van 
een volwassene trainer of persoon aangesteld door de club. 

o Trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten. Dit 
gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED.  

o Het is aangeraden dat trainers en vrijwilligers beschikken over een Getuigschrift van 
goed gedrag en zeden. 
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2. Verantwoordelijkheden  
 

a. Leerklimaat scheppen 
• Van coaches en trainers wordt verwacht dat zij met een ‘ouderlijke zorg’ handelen zodra 

een kind wordt achtergelaten bij de coaches en trainers. Met “Ouderlijke zorg” wordt 
bedoeld dat de coaches onder meer niet schreeuwen, niet belachelijk maken, en 
ontvankelijk zijn voor emotionele signalen. 

• De ‘ouderlijke zorg’ rol van de coaches en trainers en trainers begint bij de start van de 
les/training gymnastiek tot en met het einde van de les/training, wanneer gymnasten terug 
worden overgelaten aan de zorg van hun ouder (s). 

• Coaches en trainers moeten de gymnasten stimuleren en begeleiden om de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties te aanvaarden. 

• Coaches en trainers moeten ervoor zorgen dat de activiteiten die zij kiezen en adviseren 
geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele 
gymnast. 

• Coaches en trainers dienen te vermijden dat zij een te hoge (verwachtings)druk leggen op 
de niet professionele gymnasten. 

• Coaches en trainers dienen een gezonde mix tussen sporttechnische elementen en 
spelvormen te hanteren. 

 
b. Veilige omgeving scheppen 
• Coaches en trainers worden verwacht een 'veilige' trainingsomgeving voor alle gymnasten 

te bieden. 
• Coaches en trainers moeten toestellen voor gebruik controleren.  Indien ze vaststellen dat 

een toestel niet meer veilig is, moeten ze dat signaleren aan het clubbestuur en het gebruik 
van deze toestellen opschorten. 

• Trainers en coaches worden verwacht om een EHBO kwalificatie te hebben zodat ze bij 
nood kunnen helpen. 

• Coaches en trainers moeten het welzijn en de veiligheid van de gymnast boven de 
prestatie-ontwikkeling plaatsen.  

• Coaches en trainers moeten zich ervan verzekeren dat de gymnasten fit zijn om te trainen 
en mogen een geblesseerde gymnast niet verder laten trainen na he oplopen van een 
blessure. Nadien moet het advies van de (sport)arts of kiné gevolgd worden voor eventuele 
aangepaste training. 

• Coaches en trainers worden verwacht om zich bij te scholen rond gezondheid, veiligheid en 
welbevinden binnen de gymnastiek (o.a. sessies kaderweekend) 

  
c. Orde en praktische regels handhaven 

 
• Coaches en trainers moeten van bij het begin verduidelijken aan de gymnasten wat precies 

van hen verwacht wordt, en wat de gymnasten van hen mogen verwachten. Hiermee 
bedoelen we dat ze afspraken, routines en gedragscode met de gymnast bespreken. 

• Coaches en trainers mogen nooit toestaan dat jonge gymnasten het trainingscomplex 
verlaten zonder een volwassene die voor hen verantwoordelijk is, tenzij met schriftelijke 
toestemming van de ouders. 

• Coaches en trainers moeten zich aan de ouders van de nieuwe gymnasten voorstellen om 
ervoor te zorgen dat jonge gymnasten het trainingscomplex uitsluitend met een bekend 
gezicht verlaten. 
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3. Regels voor coach/trainer zelf 
 
a. eigen voorkomen/gedrag 
• Coaches en trainers moeten constant hoge normen van gedrag en voorkomen vertonen. Ze 

moeten bijzonder waakzaam zijn om in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag te 
vertonen of niet de indruk wekken (perceptie). 

• Coaches en trainers mogen geen sieraden tijdens een training of een competitiemoment 
dragen. 

• Coaches en trainers dragen bij elke training aangepaste sportkledij. 
• Coaches en trainers maken geen gebruik van GSM, Iphone, Ipad tijdens de trainingen en 

wedstrijden tenzij voor sporttechnische doeleinden of in geval van nood. 
 
b. afstand tov. gymnasten 
• Het wordt ten zeerste afgeraden dat Coaches en trainers  een gymnast een lift naar huis 

geven, tenzij een andere gymnast of volwassene aanwezig is of met expliciete toestemming 
van de ouders. 

• Het wordt ten zeerste afgeraden dat Coaches en trainers  gymnasten trainen in een 1 op 1 
situatie.  

 
5. GEDRAGSCODE VOOR OUDERS: 
 
1. Praktische verantwoordelijkheden 
 

a. Kledij en materiaal 
• Ouders dienen te verzekeren dat hun kind op de juiste wijze gekleed naar de les/ training 

gaat. 
• Ouders worden vriendelijk verzocht om ervoor te zorgen dat kinderen geen kostbare 

voorwerpen meebrengen. 
 

b. Begin en einde training 
 
• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om voor hun kind te zorgen tot de 

les/training begint, en dan meteen na het einde van de les weer voor hen te zorgen. 
• Nieuwe ouders moeten zich voorstellen aan de verantwoordelijke coach/trainer, omdat dit 

er voor zal zorgen dat gymnasten enkel de sportschool verlaten met iemand die de 
coach/trainer herkent. 

• Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders , behoudens toelating van 
de coach/trainer, op geen enkel moment de trainingsvloer betreden . 

• We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tijdens de stage of logement aanbieden 
afspraken maken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid en veiligheid.   

 
c. Bij wedstrijden 

 Ouders worden aangeraden om de competities van hun kinderen bij te wonen. 

 Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders op geen enkel moment de 
wedstrijdvloer betreden. 

 
d. Administratie 
• Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig betalen. 
• Ouders moeten ervoor zorgen dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden 

aan het clubbestuur. 
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2. Respect 
 

a. Naar hun kind  toe: 
• Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind fit is om deel te nemen aan gymnastiek. Ze 

stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind. 
•  Ouders moeten sportiviteit ten alle tijden aanmoedigen, zoals bijv. regels volgen en respect 

hebben voor zichzelf, anderen en het materiaal. De plezierbeleving van het kind staat 
centraal en er is geen verplichting om aan wedstrijden deel te nemen. 

 
b. Naar de coach en trainer toe: 
• Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke coach/trainer te wenden als 

ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling. 
• Ouders dienen de coaching over te laten aan de coach/trainer . 

 
c. Naar juryleden toe 

Ouders vallen een jurylid nooit in het openbaar aan en trekken de integriteit van de 
juryleden niet in twijfel.  

 
 
Contactpersonen 
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Commissie 
via api@gymfed.be, of schriftelijk aan de Ethische Commissie, Zuiderlaan 13, 900 Gent. U kan ook 
telefonisch contact nemen via 09/243.12.00. 
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Verzekeringen 
 

OVERZICHT POLISSEN 
 
I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 

De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden 
welke aangesloten zijn bij de federatie; de verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de 
normale clubwerking vallen. 

 
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig voor: 
- alle leden 
- de vrijwilligers niet-leden 
- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten  
- opmerking: ook niet-Belgen kunnen verzekerd worden (vluchteling, asielzoeker, sans-papier) 

 
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is geldig voor: 
- de club 
- de leden van de club 
- de vrijwilligers niet-leden 

- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten 
 
II. FACULTATIEVE VERZEKERINGEN 
 

II a. Verzekering medische kosten en repatriëring buitenlandse trainers en gymnasten 
 
II b. Polis contractuele aansprakelijkheid (voor clubactiviteiten; bij andere activiteiten of hogere waarborgen kan een 

“polis op maat” aangevraagd worden) 
- schade aan gebouwen 
- schade aan materiaal 
 
II c. Polis brand 
- schade aan gebouwen 
- schade aan materiaal 

 
II d. Polis Ethias Assistance voor clubs (reizen naar het buitenland) (voor verplaatsingen naar het buitenland 

welke vooraf en schriftelijk meegedeeld worden) 

- hulpverlening aan personen: 
- in het buitenland 
- in België 

- hulpverlening in verband met het motorrijtuig (de motorrijtuigen) 
- in het buitenland 
- in België 

- bijstand aan de woning 
 

II e. Verzekering aansprakelijkheid bestuurders 
- enkel voor vzw’s 
- polis tegen persoonlijke bestuursfouten 
- ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste verklaring, inbreuk op wettelijke of 

statutaire bepalingen of beheer- en controlefout. 
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I.  VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Ethias - Polis nr. 45.262.250 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN:  
zie verzekering tegen sportongevallen, algemene voorwaarden (Te downloaden op www.Gymfed.be 
“Een ongeval, wat nu?”, in de documenten clubnet/categorie verzekeringen of in het ledenbeheer bij de 
ongevallen “beheer documenten”) 
BIJZONDERE VOORWAARDEN:  
zie verzekering tegen sportongevallen, speciale voorwaarden (Te downloaden op www.Gymfed.be 
“Een ongeval, wat nu?”, in de documenten clubnet/categorie verzekeringen of in het ledenbeheer bij de 
ongevallen “beheer documenten”) 
VERZEKERING VAN NIET-BELGEN:  
Te downloaden op www.Gymfed.be bij de documenten clubnet, categorie verzekeringen of in het 
ledenbeheer bij de ongevallen “beheer documenten”) 
 
Bijkomend aan de polis 45.262.250, ENKEL VOOR LEDEN:  
(dus NIET van toepassing voor niet-leden en/of vrijwilligers!! ) 

 
1. De polis lichamelijke ongevallen  werd uitgebreid met de waarborg “een hart voor sport” (het zich plots 
manifesteren van een beroerte (C.V.A.) en  een hartprobleem (zijnde een acuut hartfalen, 
hartritmestoornissen of een hartinfarct)). 
 
De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren: 
- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze 

activiteit verder te zetten; 
- ofwel tijdens de herstelperiode net na én op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; 
- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. 

 
Deze waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots 
manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een 
openbaar of privéziekenhuis. 
 
Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de verzekeringsnemer, zijnde: 
- de sportende leden; 
- de trainers; 
- de juryleden an andere erkende officials. 

 
Uitsluiting:  
een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische 
stoffen of doping. 
 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
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Gewaarborgde bedragen: 
- behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen tot 100 % van 

het RIZIV-tarief binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of het 
hartprobleem; 

- bij overlijden: een vaste vergoeding van € 8.500 per slachtoffer (begrafeniskosten inbegrepen) 
- bij blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum € 35.000 per slachtoffer jonger dan 65 

jaar naar rato van de graad van invaliditeit; 
- bij tijdelijke ongeschiktheid: een dagvergoeding van € 30 per slachtoffer jonger dan 65 jaar  gedurende 

1 jaar, te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor zover 
werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering van arbeidsongeschiktheid. 

- Brilschade: tot 250 EUR op basis van de nieuw vervangingswaarde mits 2 voorwaarden: 
1. Er moet hoofdletsel zijn vastgesteld door geneesheer (medisch getuigschrift) 
2. De bril moet gedragen worden op het ogenblik van het ongeval 

 
VERHOOGDE WAARBORGEN: 
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de kapitalen 
in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op: 
Overlijden :    slachtoffer van 5 jaar of ouder € 16.500  

(+ € 8.500 standaardwaarborgen) 
slachtoffer jonger dan 5 jaar Nihil 

Blijvende invaliditeit:   € 15.000 (+ € 35.000 standaardwaarborgen) t.e.m. 65 jaar 
Tijdelijke ongeschiktheid:  € 6/dag in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende twee jaren te 

rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval. 
Bij betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden. 
 
REGELGEVING 
 
1.  Procedure voor aangifte en schadebetaling  
-  Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris). Speciale aangifteformulieren 

zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van het net gedownload worden ( 
www.Gymfed.be “Een ongeval, wat nu?” of in het ledenbeheer bij de ongevallen “beheer documenten”) 

-  De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymnastiekfederatie binnen 
de 8 werkdagen na het ongeval! OF kan de aangifte online ingeven in het ledenbeheer (enkel de 
administrator en lidbeheerder zijn hiervoor gemachtigd) 

- De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe; bij online 
aangifte én mits het doktersattest of geupload werd of opgestuurd naar de federatie, wordt de 
aangifte goedgekeurd.  In beide gevallen wordt betrokkene hiervan op de hoogte gesteld. 

-  Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt 
attest van genezing. 

- De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het 
slachtoffer. 

-  De franchise bedraagt € 25 per dossier. 
-  Een dossiernummer Ethias wordt slechts toegekend indien er kosten aan het dossier verbonden zijn. 
 
2. Aangifte van sportpromotionele activiteiten 

Om de niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moeten volgende procedure gevolgd 
worden: 

- de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de Gymnastiekfederatie meedelen 
(vergezeld van brochure, folder, brief … met de aankondiging van de activiteit) 

- enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking (opendeurdagen, 
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen en lokale evenementen, ….)

http://www.gymfed.be/
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3. Aangifte van sportieve nevenactiviteiten 

De polis voorziet een waarborg voor volgende ‘sportieve’ nevenactiviteiten: zwemmen, fietsen, 
wandelen, joggen…  
 
Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten verzekerd worden onder 
volgende voorwaarden: 

- melding van de activiteit ten minste twee weken voor aanvang aan de Gymnastiekfederatie met 
opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden) 

- de verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie moet 
betaald worden. 

- de bijkomende premie wordt door de club betaald aan de Gymnastiekfederatie die hiervoor een 
factuur opmaakt. 

 
 
II. FACULTATIEVE VERZEKERINGEN 
 

II. a. Verzekering medische kosten en repatriëring buitenlandse trainers en gymnasten 

 
II. a. 1. Aanvragen verzekering 
 
De clubs kunnen een verzekering aanvragen door het volgen van de procedure: 
- aanvraag tenminste twee weken voor de aankomst van de buitenlandse trainers/gymnasten 
- melding van de nodige gegevens: 

  Naam, geboortedatum en land van oorsprong van de te verzekeren personen 

  Periode van verblijf en adres waar de personen zullen verblijven 
- de club betaalt de premie na ontvangst van een factuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen  
 
II. a. 2. Premie (alle taksen inbegrepen) 
 
€ 3 per persoon per dag, met een minimum van € 38 per contract (per contract betekent hier per aanvraag 
- vb club doet een aanvraag voor 3 personen voor een zelfde periode) 
 
II. a. 3. Doelgroep 
 
Deze Chartis-verzekering is bedoeld voor de buitenlanders of hun familieleden, die de leeftijd van 60 jaar 
nog niet hebben bereikt en die tijdelijk in één of verschillende Schengen-landen verblijven, het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland inbegrepen. Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg 
overlijden en blijvende invaliditeit door ongeval, een bijstandswaarborg evenals repatriëring. 
 
II. a. 4. Duur 
 
Deze Chartis-verzekering dekt de buitenlandse verzekerde na eventuele tussenkomst van zijn sociale 
zekerheidssysteem en aftrek van tussenkomsten uit andere verplichte verzekeringen  
(bv. arbeidsongevallenverzekering) voor de duur van ten hoogste 6 maanden. 
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II. a. 5. De waarborgen volgens de algemene voorwaarden van de polis 
 

 Medische kosten 
Maximale tussenkomst van € 50 000 per verzekerde, per periode. 
Terugbetaling van medische kosten, hospitalisatie- en ambulante kosten van de verzekerde en zijn 
verzekerde gezin. Vrijstelling per schadegeval: € 50 

 

 Bijstand 
• Repatriëring naar woonplaats: reële kosten 
• Repatriëring stoffelijk overschot: reële kosten 
• Terugbetaling van de lijkkist: € 1 500 
• Vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een ouder: reële kosten 

 

 Individuele verzekering in geval van ongeval 
• Kapitaal overlijden: € 12.500 
• Kapitaal overlijden door gebruik openbaar vervoer: € 25 000 
• Kapitaal in geval van gedeeltelijke of totale blijvende invaliditeit: € 25 000 

 
De Algemene voorwaarden van de polis kunnen gedownload worden via het clubnet (het intranet voor de 
clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op de website (www.Gymfed.be)) of toegestuurd worden op 
aanvraag.  Intekenen op deze polis volstaat via mail naar verzekeringen@Gymfed.be met vermelding van: 

- Naam activiteit + te verzekeren periode 
- Te verzekeren personen: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit 
- Locatie activiteit 
- Locatie verblijfplaats 

 
 
II. b. Polis contractuele aansprakelijkheid (Ethias – polisnummer 45.188.729) (= polis materialen bij 

evenementen) 

 
De Gymfed heeft bij Ethias een polis onderschreven voor zichzelf en haar aangesloten clubs voor het 
verzekeren van ingebruikgenomen gebouwen of installaties. 
De waarborgen hebben hun uitwerking zowel tijdens de duur van de manifestaties als 5 dagen voordien 
voor het klaarzetten en 5 dagen nadien voor het terug in orde brengen van de lokalen of plaatsen waar de 
verzekerde activiteiten plaatsvinden. 
 
De dekking heeft slechts uitwerking bij afwezigheid of na tussenkomst van elke andere polis, zelfs van 
jongere datum, tot dekking, zelfs gedeeltelijk, van dezelfde risico’s. 
 
Voornoemde polis waarborgt de contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid welke ten laste 
kan gelegd worden van de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs, hun besturen in de uitoefening 
van hun mandaat en de aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functies, welke 
schade veroorzaken door een ongeval: 
 
- aan de ingebruikgenomen gebouwen met het oog op de organisatie van de verzekerde activiteit; 
- aan het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard die zich bevinden in voornoemde gebouwen 

en door de verhuurder ter beschikking gesteld worden van de verzekerden. 
 
De schade, voortkomend uit water, brand of ontploffing is hierbij uitgesloten!  
Deze risico’s moeten het voorwerp uitmaken van een brandverzekering (zie verder). 
 

http://www.gymfed.be/
mailto:verzekeringen@gymfed.be
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De burgerlijke aansprakelijkheid , die ten laste kan gelegd worden van de verzekeringsnemer en zijn clubs, 
en die voorkomt  uit de organisatie van hun activiteiten die schade veroorzaakt aan derden, zit vervat in de 
“polis 45.262.250 lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid” (zie eerder) voor de clubs van 
de Gymnastiekfederatie en haar leden. 
 
Bedrag van de toegestane waarborgen: de waarborg is beperkt tot € 12.500 per schadegeval met een  
vrijstelling van € 125. 
 
Premie: 
 

Duur van de ingebruikname Totaal 

1 dag € 27.31 

2 dagen € 36.05 

3 of 4 dagen € 43.70 

5 tot 8 dagen € 51.35 

9 tot 31 dagen € 60.09 

volledig jaar € 109,25 

 
 
II c. Polis brand (Ethias – polisnummer 38.061.621) 
 
Verzekerde kapitalen en waarborgen: 
 
De schadevergoeding wordt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, beperkt tot: 
- brand: huur- en/of gebruikersgevaar van gebouwen of gedeelten van gebouwen en aan hun inhoud:  

€ 495.787,05 
- storm – hagel – sneeuw- of ijsdruk: gewaarborgd 
- waterschade: gewaarborgd 
- rechtsbijstand: gewaarborgd 
 
Premie: 
 

Duur van de ingebruikname Totaal 

1 dag € 6.42 

2 dagen € 8.35 

3 of 4 dagen € 10.24 

5 tot 8 dagen € 12.22 

9 tot 31 dagen € 14.14 

Volledig jaar € 25,71 

 
Opmerking: 
- duur van de ingebruikname: dit is het aantal dagen dat de manifestatie in beslag neemt, zonder 

rekening te houden met de nodige dagen voor het klaarzetten en het terug in orde brengen van de 
gebruikte lokalen. 

- Indien de ingebruikname van de lokalen verspreid is over niet opeenvolgende dagen, worden de 
effectieve gebruiksdagen samengeteld voor de berekening van de premie en dit over een periode van 
maximum 1 jaar 

- Indien éénzelfde organisatie lokalen van verschillende gebouwen in gebruik neemt, moet de premie 
betaald worden voor elk van de gebouwen. De gebruiksdagen mogen hier niet samengeteld worden!! 
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II d. Polis Ethias Assistance voor clubs (reizen naar het buitenland) (voor verplaatsingen naar het buitenland 

welke vooraf en schriftelijk meegedeeld worden) 
 

II d 1: Hulpverlening aan personen: 
 
- in het buitenland 

- Ethias staat in voor vervoer en/of repatriëring van de zieke of gewonde (enkel indien Ethias 
vooraf het vervoer goedkeurt) 

- Bij ongeval of verdwijning worden de kosten voor opzoekings- of reddingswerken vergoed tot 
maximaal 6.250 euro 

- Reis van een in België achtergebleven familielid naar de opgenomen verzekerde (max. 500 
euro in totaal of 100 euro per nacht – max. 5 dagen) 

- Bij overlijden de kosten van een lijkkist (max 750 euro), administratieve kosten en repatriëring 
- Vervroegde terugreis bij overlijden van een familielid  (na attest van overlijden) 
- Vervroegde terugreis bij een hospitalisatie in België van de echtgeno(o)t(e) of partner, een 

ouder of kind (na medisch attest) 
- Vervroegde terugreis bij ernstige schade aan de woning (terugreis voor één verzekerde) 
- Terugbetaling van medische (max. 1.250 euro), heelkundige, farmaceutische en 

ziekenhuiskosten (max. 500.000 euro), tandverzorging (max. 125 euro) per verzekerde en per 
gebeurtenis. 

- Verlengd verblijf in het buitenland (om medische redenen én met attest) (max. 65 euro per dag 
gedurende max. 8 dagen) 

- Bezorgen van dringende geneesmiddelen (kosten van het geneesmiddel zelf niet inbegrepen) 
- Verzendingskosten voor het opsturen van brillen 
- Verzendingskosten voor bijstand bagage 
- Blokkeren van bankrekening 

 
- in België 

- Bij overlijden 
- Vervoer van zieken of gekwetsten 

 
Premie per verzekerde: 
 

Duur  Europa/Maghreb-landen 
(= Noord- en West-Afrika, Marokko, 
Lybië, Tunesië, Mauretanië, Algerije) 

Andere Landen 

1 dag € 2,17 € 3,56 

2 tot 3 dagen € 4,28 € 7,00 

4 of 5 dagen € 7,72 € 13,22 

6 tot 11 dagen € 11,33 € 18,83 

12 tot 17 dagen € 15,00 € 24,22 

18 tot 23 dagen € 18,67 € 32,28 

24 tot 32 dagen € 22.50 € 41,39 

Per bijkomende maand 
(iedere begonnen maand telt als 
een gehele) 

€ 11,33 € 18,83 
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II d 2: Hulpverlening in verband met het motorrijtuig (de motorrijtuigen) 

- Verzekerbare rijtuigen: vierwielige motorrijtuigen met max. massa van 3,5 ton / tweewielige 
motorrijtuigen boven 50 cc / een door een verzekerd voertuig getrokken caravan of 
bagageaanhangwagen / een boottrailer / een bedrijfsvoertuig waarvan één van de verzekerden 
de gebruikelijke bestuurder is en waarvan het gewichrt minder is dan 3,5 ton 

- De rijtuigen en aanhangwagens en caravans moeten in België ingeschreven zijn 
- Voertuigen ouder dan 10 jaar uitgesloten 

 
- in het buitenland 

- Opzoeken en opsturen van onderdelen 
- Ter plaatse zenden van een chauffeur 
- Repatriëring van het motorrijtuig na pech of ongeval, repatriëring van het herstelde 

motorrijtuig, repatriëring van het motorrijtuig na diefstal, bij natuurrampen 
- Repatriëring van de verzekerden aan boord van het onbruikbare motorrijtuig 
- Sleepkosten bij pech of ongeval 
- Vervangwagen (max. 5 opeenvolgende dagen) 

 
- in België 

- Terugreis van de passagiers bij ongeval of ziekte van bestuurder 
- Depannage of slepen na pech of ongeval 
- Terugreis van de passagiers van het onbruikbare motorrijtuig 
- Vervangwagen (max. 5 opeenvolgende dagen) 

 
Premie per voertuig:  
 (voor minibussen, mobilhomes en vrachtwagens tot 3,5 ton dienen deze premies te worden verdubbeld) 

 

Duur  Europa/Maghreb-landen 
(= Noord- en West-Afrika, Marokko, 
Lybië, Tunesië, Mauretanië, Algerije) 

Andere Landen 

1 dag € 3,94 

niet gewaarborgd 

2 tot 3 dagen € 7,78 

4 of 5 dagen € 14,00 

6 tot 11 dagen € 20,61 

12 tot 17 dagen € 27,22 

18 tot 23 dagen € 33,94 

24 tot 32 dagen € 40,89 

Per bijkomende maand 
(iedere begonnen maand telt als 
een gehele) 

€ 20,61 

 
II d 3: Bijstand aan de woning 
- Bij verlies of diefstal van de sleutels van de woning van de verzekerde (max. 50 euro) 
- Met uitzondering van de inhoud van het gebouw (vb ijskast, wasmachine, …), niet-aangrenzende 

bijgebouwen, afsluitingen en omheiningen 
- Om schade te voorkomen of te beperken of om een dringende en voorlopige herstelling uit te voeren 

(max. 350 euro per schadegeval) 
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II e. Verzekering aansprakelijkheid bestuurders 

- enkel voor vzw’s 
- polis tegen persoonlijke bestuursfouten 
- ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste verklaring, inbreuk op wettelijke of 

statutaire bepalingen of beheer- en controlefout. 
- Er zijn 2 opties mogelijk: 

Of tot 125.000 euro per jaar (premie incl. taksen: 125 euro/jaar) 
Of tot 250.000 euro per jaar (premie incl. taksen: 165 euro/jaar) 

- Meer info op www.Gymfed.be in de documenten clubnet, categorie verzekeringen 
 
II f. Polis brand materialen clubs gestockeerd bij derden 
 Verzekerde kapitalen en waarborgen: 

- De schadevergoeding wordt beperkt tot 25 000 euro 
- Gewaarborgd: brand - storm – hagel – sneeuw- of ijsdruk – waterschade – glasverzekering –  
 rechts bijstand 

 
Premie: op jaarbasis = 46,38 euro (inclusief taksen) 
 
Hoe kan een club  

de polis Contractuele Aansprakelijkheid afsluiten? 
de polis Brand afsluiten? 
de polis Assistance clubs afsluiten? 
de polis verzekering aansprakelijkheid bestuurders afsluiten? 
 

 
Procedure van aangifte: 
 
De algemene voorwaarden, intekenformulieren en aangifteformulieren van deze polissen kunnen 
gedownload worden via www.Gymfed.be in documenten clubnet, categorie verzekeringen (enkel indien 
kan ingelogd worden) of toegestuurd worden op aanvraag.  
 
De club vult het intekenformulier in en stuurt dit op naar de Gymnastiekfederatie, minstens één maand 
vóór het evenement. De Gymnastiekfederatie stuurt de aanvragen door naar de verzekeringsmaatschappij. 
De maatschappij stuurt haar factuur naar de club en het bewijs van betaling = bewijs van verzekerd zijn. 
 
OPGELET: de aanvraag voor een jaarpolis moet elk jaar hernieuwd worden. De polissen worden niet 
automatisch verlengd! Uitzondering hierop is de polis Aansprakelijkheid bestuurders (deze wordt 
automatisch en jaarlijks verlengd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gymfed.be/
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Ereleden – Onderscheidingen 

 
1. Ereleden 

De Raad van Bestuur kan de titel van erelid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw toekennen aan 
personen die bij de federatie aangesloten zijn en geen officieel mandaat meer uitoefenen in het nationale 
bestuur van de Koninklijke Belgische Turnbond, het bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw  of 
één van de commissies.  

 
2. Om in aanmerking te komen voor deze titel moet de kandidaat aan één van volgende voorwaarden voldoen: 

- stichtend lid zijn 
- gedurende een onafgebroken periode van 8 jaar gemandateerd lid van één van de Raden van Bestuur 

geweest zijn 
 - gedurende een onafgebroken periode van 8 jaar het mandaat van voorzitter, secretaris-generaal of 

financieel beheerder hebben uitgeoefend 
- lid zijn van een commissie gedurende een periode van minimum 8 jaar 
- uitzonderlijke verdiensten hebben in de gymnastiek 

 
3.  De Raad van Bestuur kan ereleden toelaten ook de eretitel van de uitgevoerde functie te dragen 
 
4. Ereleden blijven permanent aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw en ontvangen het 

tijdschrift van de federatie en een persoonlijke uitnodiging voor alle organisaties van de Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw. 

 
5. De Raad van Bestuur de titel van "erelid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw" ontnemen aan een 

persoon, indien deze daden zou stellen die de belangen van de federatie schaden. 
 
6. Onderscheidingen 
    a) Leden die gehuldigd worden voor hun werking in de club: 

De onderscheiding wordt schriftelijk aangevraagd bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen door het 
clubbestuur ten minste 8 weken voor de datum van de uitreiking. 

 
b) Leden die gehuldigd worden voor hun werking in de Gymnastiekfederatie Vlaanderen of de Koninklijke 

Belgische Turnbond: de aanvraag wordt door het Dagelijks Bestuur  ingediend bij de Raad van Bestuur 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, ten minste 8 weken voor de datum van de uitreiking 

 
c) Clubs die gehuldigd worden ter gelegenheid van de verjaring van hun stichting: 

De vereniging meldt aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen de verjaring van haar stichting (25, 50, 75, 
100....), ten minste 8 weken voor de datum van de Algemene Statutaire Jaarvergadering van de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen, waar de huldiging gebeurt. 

 
d) De Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen kan beslissen om personen, van Belgische 

of vreemde nationaliteit, al dan niet lid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen, te onderscheiden voor 
bijzondere diensten. 

  
7. De kosten van de onderscheidingen onder punt 8 zijn ten laste van de aanvrager. 
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8. Onderscheidingen van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
 

 
 

 
onderscheiding 

 
 leden die in aanmerking komen 

 
prijs 

 
1 
 

 
bronzen speldje 

 
10 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere 
clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
 

 
€ 5 

 
2 

 
zilveren speldje 

 
15 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere 
clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
 
5 jaar, ononderbroken, voorzitter, secretaris, penningmeester of 
lesgever van een afdeling van een club zijn. 
 

 
€ 5 

 
3 

 
Verguld speldje 

 
20 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere 
clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
 
10 jaar, ononderbroken, voorzitter, secretaris, penningmeester of 
lesgever van een afdeling van een club zijn. 
 
 

 
€ 5 

 
4 

 
bronzen plakket 

 
25 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere clubs 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 
 
15 jaar, ononderbroken, voorzitter, secretaris, penningmeester of 
lesgever van een afdeling van een club zijn. 
 

 
€ 10  

 
5 

 
zilveren plakket 

 
40 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere clubs 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 
 
20 jaar, ononderbroken, voorzitter, secretaris, penningmeester of 
lesgever van een afdeling van een club zijn. 
 

 
€ 12  

 
6 

 
verguld plakket 

 
50 jaar, ononderbroken, aangesloten zijn bij één of meerdere  clubs 
van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 
 
25 jaar, ononderbroken, voorzitter, secretaris, penningmeester  of 
lesgever van een afdeling van een club zijn. 
 

 
€ 13  

 
 

 
 

 
De Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen kan 
één van bovenvermelde onderscheidingen aan zowel leden als niet-
leden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen toekennen, als 
erkenning van bijzondere verdiensten. 
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Wet over de rechten van de vrijwilligers 
 
De wet betreffende ‘de rechten van de vrijwilligers’ trad op 1 augustus 2006 in werking. De Vlaamse 
Sportfederatie (VSF) bracht een praktische brochure uit over de toepassing van deze wet. Binnenkort 
brengt de VSF een hernieuwde versie uit van deze brochure. De Gymfed-clubs kunnen deze nieuwe 
versie downloaden via het clubnet vanaf september 2009. 
 
Op 19 mei 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de "Wet houdende diverse bepalingen" 
(programmawet) van 6 mei 2009 gepubliceerd.  
Deze programmawet houdt onder andere de volgende wijziging van het artikel 10 van de 
vrijwilligerswet in met betrekking tot de onkostenvergoedingen: 
 
"De forfaitaire en reële kostenvergoedingen mogen in hoofde van de vrijwilliger niet gecombineerd 
worden. Een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële 
vervoerskosten is echter mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. Wat betreft het 
gebruik van de eigen wagen, worden de reële vervoerskosten vastgesteld overeenkomstig artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten. De reële 
vervoerskosten voor het gebruik van de eigen fiets, worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van 
de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten. Het totaal uitgekeerd jaarlijks bedrag 
ter vergoeding van het gebruik van openbaar vervoer, de eigen wagen of fiets mag maximaal 2000 maal 
de kilometervergoeding bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende 
algemene regeling inzake reiskosten bedragen". 

 
Het maximumbedrag van de vrijwilligersvergoeding wordt elk jaar geïndexeerd en bedraagt voor 2016: 

 max. 32,71 euro per dag 
 max. 1308,38 euro per jaar 

 
Het maximumbedrag van de kilometervergoeding wordt elk jaar geïndexeerd en bedraagt vanaf 1 juli 
2016: 0,3363 euro per km (max. 2000 km per jaar)  

 
Een korte toelichting over de voornaamste verplichtingen: 
De wet is van toepassing voor elke organisatie die met vrijwilligers werkt (zowel VZW’s als feitelijke 
verenigingen) 
 
Informatieplicht 
 
Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, moet de vrijwilliger informeren over volgende elementen: - 
de doelstelling van de organisatie en het juridische statuut van de organisatie 
- de verantwoordelijke van de club (enkel als het een feitelijke vereniging betreft) 
- de verzekeringen die de club afgesloten heeft voor de vrijwilliger 
- de vergoedingspolitiek die de organisatie hanteert 
- geheimhoudingsplicht 
 
Hoe moet deze informatie bekend gemaakt worden? 
De informatieplicht is informeel. Dit wil zeggen dat de club zelf mag kiezen hoe ze dit doet. Een aantal 
manieren om aan de plicht te voldoen zijn: info verspreiden via het clubblad, via de website van de club, 
affichering in de trainingszaal of clublokaal, …….  
In geval van betwisting zal de club wel moeten kunnen aantonen dat de vrijwilliger op de hoogte was - 
of kon zijn - van de verplichte informatie.  
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Aansprakelijkheden en verzekering 
 
Aansprakelijkheid 
De vrijwilligerswet stelt dat de club aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een vrijwilliger aan 
derden (de burgerlijke aansprakelijkheid). De gevallen waarin de vrijwilliger zelf aansprakelijk is (bv 
zware fout) worden besproken in de brochure. 
Nu heeft de wet een onderscheid gemaakt tussen VZW’s en feitelijke verenigingen voor wat betreft de 
aansprakelijkheid: 
-  de VZW is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar vrijwilligers 
- in een feitelijke vereniging (zonder tewerkgesteld personeel) is de vrijwilliger persoonlijk 
 aansprakelijk  
- in een feitelijke vereniging die een afdeling is van een koepel, is de koepel aansprakelijk 
 
Hierbij willen wij verduidelijken dat de feitelijke verenigingen die aangesloten zijn bij de Gymfed geen 
afdeling zijn van de federatie:  
- de clubs voeren een eigen beleid 
- het financiële beheer van de clubs gebeurt volledig zelfstandig 
- de bestaansreden van een club valt niet weg als zij geen lid meer zouden zijn van de Gymfed. 
 
Verzekering 
Enkel de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is verplicht volgens de wet. 
Alle vrijwilligers van de clubs (leden en niet-leden) zijn voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid 
en persoonlikje ongevallen verzekerd via de polis van de Gymfed. Dit geldt zowel voor de feitelijke 
verenigingen als de VZW’s (activiteit moet wel gemeld worden bij onze dienst verzekeringen (Leen 
Brusselmans). Hiervoor moet geen bijpremie betaald worden. 
Voor meer info: leenbrusselmans@gymfed.be 
Vanaf 2012 is ook de verzekering lichamelijke ongevallen gratis voor alle vrijwilligers (niet-leden) van de 
Gymfed-clubs. Ook hier geldt dat de activiteit moet gemeld worden bij onze dienst verzekeringen. 
 
 
Meer informatie over vrijwilligers is gratis ter beschikking bij Dynamoproject (brochures en tools) 
http://www.dynamoproject.be/ of info@dynamoproject.be 
 
 
 
 
 

mailto:leenbrusselmans@gymfed.be
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Verplichte vergoedingen sportsector 
 
Zoals u wellicht weet, is het gebruik van muziek op uw sportactiviteit of –evenement niet gratis. Naast de 
vergoeding voor de auteurs en componisten (die door Sabam geïnd wordt) dienen ook de producenten en 
artiesten vergoed te worden voor de inspanningen die zij leveren om de opname te realiseren. Dit is de 
Billijke Vergoeding. 
 

a) SABAM: nieuwe regeling voor clubs Gymfed  vanaf  1 september 2013 
 

Gymfed heeft een centralisatiecontract afgesloten met SABAM voor al haar clubs. Zie hoofdstuk 
ledenadministratie – bijdragen 
 

b) BILLIJKE VERGOEDING: 
 

De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het 
muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en 
producenten kunnen niet verhinderen dat hun repertoire gebruikt wordt voor weergave in het openbaar. In 
ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch 
recht op vergoeding toegekend. De gebruikers zijn verplicht om deze vergoeding te betalen.  
 

De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard 
van de ruimte (winkel, cultureel centrum, sportcentrum…), aantal m² van de ruimte, de aard van de 
activiteit (met of zonder drankaanbod, …). In vele gevallen sluiten de gemeenten of andere 
actoren/eigenaars jaarovereenkomsten af voor wat men ‘conventionele ruimtes’ noemt, nl. infrastructuur 
die specifiek gebouwd is voor activiteiten waarbij mechanische muziek wordt gebruikt (gemeentelijke 
culturele infrastructuur, parochiezalen enz.). Wanneer voor de ruimte waarin uw activiteit gehouden wordt 
een jaarovereenkomst werd afgesloten (door de gemeente/eigenaar), hoeft u als gebruiker van die ruimte 
geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke aangifte meer te doen voor uw 
activiteit.  
 

Als organisator dient u steeds te controleren of aan de verplichting om de billijke vergoeding te betalen 
voldaan is. Indien door de gemeente of eigenaar géén overeenkomstig jaartarief betaald werd voor de 
gebruikte ruimte, dan dient u uw activiteit aan te geven en dit minstens 5 dagen voor de aanvang van de 
activiteit.  
 

De Vlaamse overheid wil kleinschalige evenementen van lokale groeperingen of verenigingen in het 
Nederlandse taalgebied bevorderen. Daarom besliste ze om de kosten van de Billijke Vergoeding voor deze 
evenementen onder bepaalde voorwaarden op zich te nemen. Om in aanmerking te komen, moeten de 
evenementen voldoen aan de volgende criteria: 

1. De organisator moet een lokale groepering of vereniging zijn en de groepering of vereniging moet 
voornamelijk uit vrijwilligers bestaan; 

2. De inkomprijs mag maximaal 6 € zijn; 
3. De totale Billijke Vergoeding die moet betaald worden voor het evenement mag niet hoger liggen dan 

100 € incl. btw; 
4. De locaties van het evenement moeten in het Nederlandse taalgebied liggen; 
5. Conventionele ruimtes zijn uitgesloten van deze regeling. 

 

Wenst u meer info over de billijke vergoeding, dan kunt u surfen naar www.bvergoed.be. 
Een standaardaanvraagformulier kunt u in bijlage terugvinden. Via de website www.ikgebruikmuziek.be 
kunt u ook eenvoudig en snel uw activiteiten aangeven. Wilt u weten hoeveel u zal moeten betalen voor de 
Billijke Vergoeding, dan kunt u op de website vrijblijvend de berekening laten maken. U kunt er eveneens 
nagaan of de plaats waar uw activiteit of evenement plaats vindt, al het jaartarief betaalde.  
 

http://www.bvergoed.be/
http://www.ikgebruikmuziek.be/
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Toelichting Transferreglementering 
 
1.  Het reglement van transfers heeft enkel betrekking op licentiehouders die een aansluitingsformulier 

ondertekend hebben.  Voor rope skipping betreft het de competitieskippers rope skipping die het 
afgelopen seizoen hebben deelgenomen aan competities of beschikten over een competitie 
inschrijving. 

 De clubs laten elke licentiehouder het aansluitingsformulier (zie bijlage) in tweevoud ondertekenen.  
 Indien het een minderjarige betreft, tekent een ouder of voogd mee. 
  Eén ondertekend aansluitingsformulier wordt door de club bijgehouden, het andere wordt aan het 

secretariaat van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen overgemaakt. 
 
2.  De procedure voor het indienen van het ontslag gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het 

decreet van 3 juli 1996 inzake de niet-professionele sportbeoefenaar (zie bijlage). 
 
3.  Te volgen procedure: 
 Een licentiehouder of competitieskipper rope skipping geeft ontslag aan de club. 
 Wanneer:  
 - voor gymnastiekdisciplines: tussen 1 juni en 30 juni van elk jaar 
 - voor rope skipping: tussen 1 augustus en 31 augustus van elk jaar 
 Hoe: bij aangetekend schrijven aan de clubsecretaris, en aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 

Vanaf 1 juli (of 1 augustus voor de discipline rope skipping) kan hij/zij bij zijn nieuwe club aansluiten.  
 De vroegere club kan geen verzet aantekenen, behoudens in geval van betwisting van de geldigheid van 

de gevolgde procedure.  
 Het verzet dient te worden aangetekend binnen de 15 dagen na kennisname van de transfer bij de 

Raad van Bestuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, die hierover uitspraak zal doen. Tegen 
deze uitspraak is geen verzet mogelijk. 

 
 Decreet Niet-professionele Sportbeoefenaar in bijlage. 
 Voorbeeld transferbrief zonder wederzijdse toestemming in bijlage 
 Voorbeeld transferbrief met wederzijdse toestemming in bijlage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gymfed.be/
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Internationale wedstrijden 
 
Binnen gymnastiek onderscheiden we vier verschillende categorieën van wedstrijden: 
 

 

Topevenementen 
 

(cat. I) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. II) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. III) 

Vriendschappelijke 
ontmoetingen 

(cat. IV) 

WAT? 

Een hoogstaande 

internationale competitie 

(World Cup, EK, WK) volledig 

conform de geldende FIG-

reglementering voor de 

betrokken discipline(s). 

 

Een hoogstaande 

internationale wedstrijd 

volledig conform de 

geldende FIG-

reglementering voor de 

betrokken discipline(s). 

 

Een internationale wedstrijd 

die voldoet aan alle 

kwaliteitseisen voor een 

‘internationale wedstrijd’ 

zoals deze omschreven staan 

in het document 

‘Kwaliteitseisen’. 

Voorbeeld: Wase Gymcup 

Een vriendschappelijke 

ontmoeting tussen 2 of meer 

clubs uit verschillende 

landen die voldoet aan de 

minimale kwaliteitseisen van 

Gymfed-organisaties (zie 

document ‘Kwaliteitseisen’). 

De wedstrijd staat open voor 

Gymfed-clubs. 

GELDENDE REGLEMENTERING? FIG-reglementering FIG-reglementering 
Minimaal Gymfed-

reglementering 
Zelf te bepalen 

ORGANISATOR? Gymfed + ondersteuning van 

club 
Club Club Club 

OPNAME IN  

FIG-KALENDER 
Ja Ja Neen Neen 

AANVRAAG TOT GOEDKEURING 

ORGANISATIE INDIENEN? 
Ja, bij KBT Ja, bij KBT Ja, bij Gymfed Ja, bij Gymfed 

  
Organiseert of plant jouw club een internationale wedstrijd dans of rope skipping en wens je hierbij ondersteuning van de Gymnastiekfederatie?  
Neem dan contact op met info@gymfed.be of ropeskipping@gymfed.be om de mogelijkheden te bespreken. 
 

mailto:info@gymfed.be
mailto:ropeskipping@gymfed.be
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Organisaties die ondersteuning van de federatie wensen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij Gymfed.  

Onderstaande tabel geeft voor elke categorie van gymnastiekwedstrijden een overzicht van de mogelijke ondersteuning en van de gevraagde return:  

MMOOGGEELLIIJJKKEE  OONNDDEERRSSTTEEUUNNIINNGG    ((DDOOOORR  GGYYMMFFEEDD))  

 

Topevenementen 
 

(cat. I) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. II) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. III) 

Vriendschappelijke 
ontmoetingen 

(cat. IV) 

GYMNASTIEK 

MATERIAAL 

De geleverde ondersteuning 

wordt samen met de 

gevraagde return bepaald in 

een contract. 

Huur en transport van 

materiaalcontainers worden 

ondersteund door Gymfed. 

Indien geen containers nodig 

kan eventuele ondersteuning 

door Gymfed-personeel 

besproken worden. 
 

Voorwaarden: 

- Organisator dient een 

infodossier in bij de 

Gymfed (op basis waarvan 

Gymfed beslist of het over 

een internationale 

wedstrijd cat. II, III of IV 

gaat). 

- De wedstrijd voldoet aan 

alle door de FIG 

voorgeschreven 

kwaliteitseisen. 
 

Huur en transport van 

materiaalcontainers worden 

ondersteund door Gymfed. 

Indien geen containers nodig 

kan eventuele ondersteuning 

door Gymfed-personeel 

besproken worden. 
 

Voorwaarden: 

- Organisator dient een 

infodossier in bij de 

Gymfed (op basis waarvan 

Gymfed beslist of het over 

een internationale 

wedstrijd cat. II, III of IV 

gaat). 

- De wedstrijd voldoet aan 

alle voorgeschreven 

kwaliteitseisen 

(accommodatie, 

communicatie, …). 

 

Materiaalcontainers kunnen 

ontleend worden tegen 

gunsttarief (huur incl. 

transport). 
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LOGISTIEK 

(PUNTENBOEKEN, …) 
Wordt bepaald in contract. 

Kan aangevraagd worden 

door organisator bij Gymfed. 

Kan aangevraagd worden 

door organisator bij Gymfed. 

Kan aangevraagd worden 

door organisator bij Gymfed. 

PROMOTIE EN COMMUNICATIE 

- Aankondiging op website 

+ federatietijdschrift 

- Opname in online-

activiteitenkalender 

- Opname in 

activiteitenpagina website 
    

- Aankondiging op website 

+  federatietijdschrift 

- Opname in online-

activiteitenkalender 

- Opname in 

activiteitenpagina website 

- Aankondiging op website 

- Opname in online-

activiteitenkalender 

- Opname in 

activiteitenpagina website 

- Opname in 

activiteitenpagina website 

MOGELIJKE SUBSIDIES 
- Sport Vlaanderen  

- Stad 
 

Worden door club 

aangevraagd. 

Worden door club 

aangevraagd. 

Worden door club 

aangevraagd. 

PARTNERS GYMFED 

- Janssen-Fritsen / 

Eurotramp 

- Agiva 

- Nationale Loterij 

- Vlaamse Overheid 

- Ethias 
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OPMERKINGEN 

- Alle externe 

communicatie dient eerst 

voorgelegd te worden aan 

Gymfed. 

- Deze wedstrijdcategorie 

kan in aanmerking komen 

als: 

 juryrecyclage (wordt 

beslist door betrokken 

denkcel/ 

juryverantwoordelijke). 

 Selectiewedstrijd voor 

EK en/of WK (wordt 

beslist door Gymfed 

Topsportcommissie/KBT

). 

- Deze wedstrijdcategorie 

kan in aanmerking komen 

als: 

 juryrecyclage (wordt 

beslist door betrokken 

denkcel/ 

juryverantwoordelijke). 

 Selectiewedstrijd voor 

EK en/of WK (wordt 

beslist door Gymfed 

Topsportcommissie/KBT

). 

 

 

 

 GGEEVVRRAAAAGGDDEE  RREETTUURRNN    ((AAAANN  CCLLUUBB))  

 

Topevenementen 
 

(cat. I) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. II) 

Internationale 
wedstrijden 

(cat. III) 

Vriendschappelijke 
ontmoetingen 

(cat. IV) 

INSCHRIJVING GYMNASTEN 

TOPSPORTSTRUCTUUR GYMFED 
Gratis Gratis Gratis Betalend 

VIP VIP-lijst Gymfed VIP-lijst Gymfed VIP-lijst Gymfed Geen 
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PROMOTIE EN COMMUNICATIE 

- Op een positieve manier 

bijdragen tot de promotie 

en het imago van de 

gymsport en Gymfed 

- Visibiliteit: spandoeken, 

vlaggen, standen, … 

- Logo-opname in 

communicatiecampagne 

 volgens bepaling in het 

contract 

- Op een positieve manier 

bijdragen tot de promotie 

en het imago van de 

gymsport en Gymfed 

- Visibiliteit: spandoeken, 

vlaggen, standen, … 

- Logo-opname in 

communicatiecampagne 

 volgens bepaling in 

overeenkomst met 

organisator 

- Op een positieve manier 

bijdragen tot de promotie 

en het imago van de 

gymsport en Gymfed 

- Visibiliteit: spandoeken, 

vlaggen, standen, … 

- Logo-opname in 

communicatiecampagne 

 volgens bepaling in 

overeenkomst met 

organisator 

- Op een positieve manier 

bijdragen tot de promotie 

en het imago van de 

gymsport en Gymfed 

- Visibiliteit: spandoeken, 

vlaggen, standen, … 

- Logo-opname in 

communicatiecampagne 

 volgens gemaakte 

afspraken met organisator 

TICKETS & ACCREDITATIES 

- Vrijkaarten 

- Accreditaties 

 volgens bepaling in het 

contract 

 

- Vrijkaarten 

- Accreditaties 

 volgens bepaling in 

overeenkomst met 

organisator 

- Vrijkaarten 

- Accreditaties 

 volgens bepaling in 

overeenkomst met 

organisator 

- Vrijkaarten 

- Accreditaties 

 volgens gemaakte 

afspraken met organisator 

ANDERE - De volledige return wordt 

bepaald in het contract. 

- De volledige return wordt 

bepaald in de 

overeenkomst met de 

organisator. 

- De volledige return wordt 

bepaald in de 

overeenkomst met de 

organisator. 
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Kwaliteitseisen Internationale gymnastiekwedstrijden 
 

Infrastructuur Wedstrijdopstelling conform FIG (incl. afstanden jurytafels) 

Zaalplan moet goedgekeurd worden door Gymfed 

Afgescheiden tribune voor min. 500 personen voorzien 

Nette aankleding van de zaal (doeken, planten, afscheidingen, publiciteit,…) 

Accommodatie Organisatie staat in voor de regeling van hotels en eventueel maaltijden 

Transport Transport tussen hotels en wedstrijdhal georganiseerd door club (frequentie in functie 
van comfort) 

Deelname Min 5 deelnemende landen (of clubs uit meer min 5 landen) 

Wedstrijd open voor nationale delegaties of clubs aangesloten bij erkende nationale 
federatie 

Onthaal Infobalie waar iedereen steeds terecht kan 

Accreditaties voor alle delegatieleden (+ controle) 

Resultaten Projectie resultaten verplicht 

Resultaten na elke categorie/groep beschikbaar voor delegaties 

Pakket met alle resultaten op einde wedstrijd 

Resultaten onmiddellijk op ‘eventwebsite’ 

Resultaten op einde wedstrijddag bezorgen aan Gymfed (digitaal) 

Sporttechnisch 
programma 

Podiumtraining/training op wedstrijdmateriaal organiseren vooraf aan de competitie 
(dag voordien) 

Trainingsschema opmaken voor alle delegaties (min. 1 trainingsmoment per dag) 

Minimumniveau deelnemers kan gevraagd worden 

Officiële FIG-categorieën moeten gebruikt worden 

Juryleden Enkel werken met gebrevetteerde juryleden in overeenstemming niveau gymnasten 

Juryleden die hele dag jureren: warme maaltijd - juryleden die halve dag jureren: 
broodmaaltijd 

Indien juryleden op uitnodiging: vergoeding Gymfed-tarieven 

Communicatie Eigen website – mag gelinkt zijn aan clubsite 

Internetverbinding op wedstrijdlocatie noodzakelijk 

Protocol Te voorzien: medailles voor podium – diploma voor alle deelnemers 

Ceremonie oefenen en zorgen voor voldoende begeleiding (voorlopers gymnasten, 
VIP, kussentjes,…) 

Min 1 VIP per podiumplaats 

Ereprijs Gymfed kan aangevraagd worden. 

Pers Persbericht voor en na wedstrijd versturen 

Persmap maken 
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Deontologische code ter bestrijding van mensenhandel 
 
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw zal alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen haar 
federatie en bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door de concrete toepassing van de bestaande 
wetgeving. Het betreft: 
 

 De Wet van 13 april 1995 houdende de bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 
kinderpornografie, B.S. 25 april 1995 

  en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt 
 
Diegene die rechtstreeks of via tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er 
verblijft, en wanneer hij daarbij: 
 

 Ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, 
bedreigingen of enige andere vorm van dwang 

  of misbruik maakt van de bijzondere kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert  
 
wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de 
mensenhandel. 
 
Aansluiting sportbeoefenaars met onwettig verblijfsstatuut 

 
▪ de aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten leden) kan NIET 

worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non - 

discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het Internationaal Kinderrechtenverdrag. 

▪ Om competitievervalsing te vermijden kan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw een bewijs van 

identiteit vragen voor volgende competities: 

- Belgische kampioenschappen junioren en senioren 

- Deelname aan internationale wedstrijden waarvoor een FIG-licentie vereist is 

 
Bij overtreding van bovenvermelde reglementeringen door clubs en hun leden zullen tuchtstraffen 
opgelegd worden , afhankelijk van de zwaarte van de overtreding,zoals beschreven in de gedragscode 
artikel 13 n° 2A. 
 
Bijkomende informatie 
 

 Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:  

 

FOD Binnenlandse Zaken  
Dienst Vreemdelingenzaken 
WTC II, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel 
T: 02/793.80.00, F: 02/274.66.91; E: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be 
http://www.dofi.fgov.be  
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 Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:  

 
FOD Buitenlandse Zaken 
Dienst Visa 
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel 

T: 02/501.81.11, F: 02/501.38.38, E: infovisa@diplobel.fed.be 

http://www.diplomatie.belgium.be  

 

 
 Over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidsvergunning en de 

arbeidskaarten A en B):  
 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie 
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus 
Ellipsgebouw, Koning Albert II - Laan 35 bus 21, 1030 Brussel 

T: 02/553.39.42, F: 02/553.44.22, E: arbeidskaart@vlaanderen.be 
http://www.werk.be 

 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Bestuur Economie en Werkgelegenheid 
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel 
T: 02/800.34.52, F: 02/800.38.04, E: arbeid.eco@mbhg.irisnet.be 

http://www.brussel.irisnet.be 
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Ondersteuning inrichting specifieke trainingszaal 

 
KOMEN IN AANMERKING VOOR HET BEKOMEN VAN EEN RENTELOZE LENING 
 
o Goed gestructureerde turnclubs met topsportdoelstellingen die een eigen permanente 

trainingsinfrastructuur realiseren.  
o De club is al minstens vijf jaar ononderbroken lid van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. 
 
VOORWAARDEN  
 
o Er moet een sluitende borgstelling zijn. Het ter beschikking gestelde bedrag moet met 100% zekerheid 

kunnen gerecupereerd worden. 
o Het ter beschikking gestelde bedrag dient enkel om turnmateriaal aan te kopen. 
o Er is geen belangenconflict met de lopende sponsorcontracten van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. 
o De rentederving moet gerecupereerd kunnen worden via het gebruik van de zaal voor trainingen, 

wedstrijden, enz…. Dit wordt vastgelegd samen met de financiële afspraken. 
o Alle financiële en administratieve verplichtingen ten opzichte van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

of aanverwante vzw’s zijn nagekomen. 
 
 
AANBOD GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN 
 
o Rekening houdende met de beschikbare fondsen en de omvang van het project stelt de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw maximaal een bedrag van 60.000 EUR ter beschikking. 
o De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd: 

 Bedragen < 10.000 EUR: 1 jaar 

 Bedragen >= 10.000 EUR: 5 jaar 

 Enkel in zeer specifieke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. 

 De jaarlijkse terug te betalen schijf dient betaald te zijn voor 15 november – hiervoor stelt de 
Gymfed een factuur op (niet betaling betekent uitsluiting deelname aan activiteiten).  
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Richtlijnen competitiekledij 
 
A) GYMNASTIEK  
 
Om deontologische redenen wordt de vermelding van publiciteit op de training- en competitiekledij van 
gymnasten, trainers en juryleden door de Gymnastiekfederatie gereglementeerd. Gymfed volgt hierbij de 
richtlijnen van de internationale Gymnastiekfederatie (FIG).  
 
Deze reglementen zijn van toepassing  
- op alle activiteiten, wedstrijden, … van Gymfed, UEG en FIG 
- op alle gymnasten en trainers 
- in alle competitieruimtes 
 
De appendix met samenvattende tabellen is terug te vinden op de FIG-website via volgende link: appendix 
 
 
1. Bepalingen 

Training- en wedstrijdkledij 
Turnpak, singlet, T-shirt, lange broek, short, training, sportzak, … die door de gymnasten en trainers 
gedragen worden in de competitieruimtes. 
 
Publiciteit 
Naam, logo, slogan of andere vormen die de identiteit van één product of één bedrijf kenbaar 
maken en tot doel hebben om, uit commercieel oogpunt, de aandacht te trekken. 
 
Team of groep 
Tijdens een team- of groepscompetitie dient de publiciteit bij gymnasten van hetzelfde team, 
dezelfde groep of club identiek te zijn, en dit conform de reglementering qua plaatsing en grootte. 
 
Individu 
Tijdens individuele competities dient de publiciteit bij gymnasten van dezelfde club of hetzelfde 
land niet identiek te zijn. Dezelfde gymnast kan tijdens kwalificaties en finales variëren in 
publiciteit. Dit alles conform de reglementeringen. 

 
Wettelijk verboden 
- Publiciteit die provocerend is, de goede zeden aantast, ethische, morele en sociale principes 

schendt. 
- Alle vormen van publiciteit voor alcoholische dranken, rookartikelen, verdovende middelen, 

schadelijke producten, geweld, racisme, religie, politiek en zeden.  
 

2. Beperkingen, afmetingen en plaatsing van publiciteit 
Algemeen 
- Per voorziene publiciteitsruimte is er plaats voor  maximum 1 sponsor. 
- Bij vrouwen zijn er 2 verschillende publiciteitsplaatsen mogelijk, bij mannen zijn dit er 3. 
- De publiciteit wordt geplaatst op een niet provocerende en beledigende manier. 
- Publiciteit onder de vorm van tatoeages is niet toegelaten. 
- Indien de achtergrondkleur van de publiciteit anders is dan deze van de kledij wordt deze tevens 

in aanmerking genomen voor de bepaling van de werkelijke oppervlakte van de publiciteit. 
- Publiciteit op sokken, pantoffels, schoenen, handriempjes en dergelijke is niet toegelaten (de 

merknaam van het product zelf is wel toegelaten). 
- Hoeden of petten worden niet gedragen. 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/publicity
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Wedstrijdkledij heren 
Publiciteit is mogelijk op 3 plaatsen (2 op singlet en 1 op short/broek) 
- Singlet 

 Afmeting  Maximum 2 x 60 cm² (met tussenruimte van minstens 5 cm) 
of maximum 1 x 90 cm² 

 Plaats   Vrij te kiezen - dient esthetisch verantwoord te zijn 
 

- Short of broek 
 Afmeting  Maximum 1 x 60 cm² 
 Plaats  Vrij te kiezen zolang dit esthetisch verantwoord is 

 
Wedstrijdkledij dames 
Publiciteit is mogelijk op 2 plaatsen 
- Turnpak 

 Afmeting  Maximum 2 x 60 cm² 
 Plaats  Vrij te kiezen zolang dit esthetisch verantwoord is 

 
Algemeen 
- Training 

 Afmeting  Gymfed-activiteiten: onbeperkt 
UEG/FIG-activiteiten: Maximum 1 x 200 cm² 

 Plaats  Op vest/trui of broek - vrij te kiezen MAAR het dient esthetisch  
verantwoord te zijn 

 

- Rugzak en T-shirt 
 Afmeting  Maximum 2 x 200 cm² 
 Plaats  Vrij te kiezen 

 
 

3. Logo/merknaam fabrikant kledij 
- Het logo/merknaam dient in overeenstemming te zijn met de huisstijl van het 

product/bedrijf (vorm, dimensie, kleur, … ). Speciale designs dienen goedgekeurd te 
worden door de federatie uiterlijk 2 weken voor de start van de competitie. De aanvraag 
gebeurt op het Gymfed-secretariaat (info@Gymfed.be).  

- Slechts 1 logo per wedstrijdkledingstuk is toegestaan, uitgezonderd voor T-shirts (hierop 
mogen er 2 logo’s staan). 

- Het logo van de fabrikant wordt niet meegerekend bij het aantal publiciteitsvermeldingen 
dat mogelijk is. 

- Catsuits (= unitard) worden beschouwd als 1 stuk. 
- De afmetingen dienen redelijk en discreet te zijn: 

 Turnpak Maximum 30 cm² 
 Training Geen maximum afmetingen 
 Rugzak  Niet groter dan 10% van de volledige grootte van de   

  rugzak - maximum 60 cm² 
 T-shirt  Niet groter dan de publiciteit op datzelfde T-shirt  
 Accessoires Maximum 6 cm² voor rekriempjes - bij polsbandjes dienen de  

  logo’s op beide bandjes gelijk te zijn - voor andere accessoires zijn 
  er geen bepalingen.  
 

mailto:info@gymfed.be
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4. Nationaal embleem  

- Bij deelname aan internationale wedstrijden dienen de deelnemers het nationale embleem 
te dragen op de competitiekledij. 

- Bij provinciale, Vlaamse en nationale wedstrijden mag het embleem van de club of het land 
gebruikt worden maar dit is geen verplichting. 

- De identificatie kan in de vorm van een bedrukking of een badge die genaaid wordt op het 
singlet of turnpak. De bedrukking of badge bestaat uit de betreffende vlag, het 
wapenschild of de naam van het land of de club (afgekort). 

- Een embleem is geen publiciteit.  
 Afmeting Minimum 30 cm²  
 Plaats  Singlet-short-broek heren: vrij te kiezen   

Turnpak dames: vrij te kiezen   
Trainingspak: vrij te kiezen 

 
5. Sanctie 

Sanctie bij inbreuk op vermelding van publiciteit op de kledij = penalisatie volgens het Gymfed-
tuchtreglement. Bij FIG is dit volgens de Code Of Points. 
Bij twijfel: contacteer ons! 

 
 
 
B) ROPE SKIPPING 
 
Om deontologische redenen wordt de vermelding van publiciteit op de training- en competitiekledij van 
skippers en trainers door de Gymnastiekfederatie gereglementeerd.   
 
Onderstaande regels zijn van toepassing: 
- op alle activiteiten, wedstrijden, … van Gymfed,   
- op alle skippers en trainers 
- in alle competitieruimtes 
 
1. Bepalingen 

Training- en wedstrijdkledij 
T-shirt, topje, short, training, sportzak, … die door de skippers en trainers gedragen worden in de 
competitieruimtes. 
 
Publiciteit 
Naam, logo, slogan of andere vormen die de identiteit van één product of één bedrijf kenbaar 
maken en tot doel hebben om, uit commercieel oogpunt, de aandacht te trekken. 
 
Team of groep 
Tijdens een team- of groepscompetitie dient de publiciteit bij skippers van hetzelfde team, dezelfde 
groep of club identiek te zijn. 
 
Individu 
Tijdens individuele competities dient de publiciteit bij skippers van dezelfde club niet identiek te 
zijn. Dezelfde skipper kan tijdens voorrondes en finales variëren in publiciteit.   
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Wettelijk verboden 
- Publiciteit die provocerend is, de goede zeden aantast, ethische, morele en sociale principes 

schendt. 
- Alle vormen van publiciteit voor alcoholische dranken, rookartikelen, verdovende middelen, 

schadelijke producten, geweld, racisme, religie, politiek en zeden.  
 

2. Beperkingen, afmetingen en plaatsing van publiciteit 
Algemeen 
- De publiciteit wordt geplaatst op een niet provocerende en beledigende manier. 
- Publiciteit onder de vorm van tatoeages is niet toegelaten. 
- Hoeden of petten worden niet gedragen. 

 
3. Logo/merknaam fabrikant kledij 

Het logo/merknaam dient in overeenstemming te zijn met de huisstijl van het product/bedrijf 
(vorm, dimensie, kleur, … ).  

 
4. Nationaal embleem  

- Bij deelname aan internationale wedstrijden dienen de deelnemers het nationale embleem te 
dragen op de competitiekledij. 

- Bij provinciale, Vlaamse en nationale wedstrijden mag het embleem van de club of het land 
gebruikt worden maar dit is geen verplichting. 

- De identificatie kan in de vorm van een bedrukking of een badge die genaaid wordt op de 
competitiekledij.   

- Een embleem is geen publiciteit.  
 
5. Sanctie 

Sanctie bij inbreuk op vermelding van publiciteit op de kledij = penalisatie volgens het Gymfed-
tuchtreglement.  
Bij twijfel: contacteer ons! 
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Naam Club INLICHTINGENFICHE 2017-2018 

 

Naam: 
 

Voornaam: 

Straat: 
 

Nr.: 

Postcode: 
 

Gemeente: 

Geboorteplaats: 
 

Telnr.: 

Geboortedatum: 
 

Gsmnr.: 

Studie / beroep (voor 18+): Emailadres:  
  
Naam vader: 
 

beroep: 

Naam moeder: 
 

beroep: 

Gezinssituatie: turnt als 1ste - 2de - 3de lid van het gezin bij de club 

LIDGELD 
 Steunend lid 
 Actief lid Schrijft in voor :  
 1ste groep: 

2de groep: 
3de groep: 

 Verhoogde waarborg ongevallenverzekering 
Datum: Handtekening: (indien –18 jaar ouder of voogd) 

 

 

GEZONDHEIDSATTEST 

In te vullen door het lid of titularis ouderlijk gezag  

 
Ondergetekende, NAAM en VOORNAAM : 
 

verklaart een jaarlijks preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek te hebben ondergaan  

 
Datum:   …..../..……/……..… 

 
Handtekening (indien –18 jaar ouder of voogd) 
 
 
 

 

 

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand, beheerd door het secretariaat van (naam club). Ze 
worden gebruikt voor administratieve doeleinden. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan 
hiervan steeds een verbetering vragen (wet op de privacy dd. 8/12/92)  
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Akkoordverklaring Gedrags- en Ethische code Gymfed  
 
 
De ondergetekende: 
 
Mevrouw/ mijnheer: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboren te ……………………………………………………………………………………………………… op …………………………… 
 
Wonende te: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………… 
 
is actief als  coach / trainer /  vrijwilliger (schrappen wat niet past)  
 
in de hierna vermelde club: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
gevestigd te ……………………………………………………………………………………………………………………….,  
 
en verklaart op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Gedrags- en Ethische code van de Gymfed en 
verbindt er zich toe deze te zullen naleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekend te ………………………………………………………………… op ………………………………………………………. 
 
 
 
Handtekening 
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Gedrags- en Ethische code van GYMFED voor juryleden en officials.  
 
1. INLEIDING: 
 
GYMFED heeft als sportorganisatie de verplichting om het eigen beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid 
en Welbevinden voor sporters, trainers, coaches en clubs van Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w., zelf 
in al haar activiteiten waaraan  haar bestuurders, directe medewerkers ( werknemers), sporters en 
aangestelden waaronder juryleden en offcials, rigoureus toe te passen. De organisatie erkent hierbij dat ze 
een verplichting heeft om zorg te dragen voor de integriteit van haar leden. GYMFED onderstreept dat alle 
betrokkenen zich altijd dienen te houden aan de principes van goed gedrag en zeden en zich op ethisch vlak 
onberispelijk dienen te gedragen, een voorbeeld dienen te zijn voor allen die betrokken zijn bij door 
Gymfed georganiseerde (sport )activiteiten of bij die (sport)activiteiten waaraan Gymfed als organisatie 
participeert.  
Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal 
Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) en de panathlonverklaring welke door Gymfed onderschreven is. 
 
Deze Gedrags- en Ethische code van GYMFED dient door alle juryleden en officials,  te worden 
onderschreven en toegepast.  
 
De Akkoordverklaring  verbonden aan dit document wordt ter ondertekening voorgelegd aan de erkende 
juryleden en offcials die actief zijn bij een organisatie of event waarvoor Gymfed verantwoordelijk is.  

 
2. DE GEDRAGSCODE VOOR JURYLEDEN en OFFICIALS  van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen v.z.w.            
( Gymfed )  
 

1. Deontologie 

 De functie van jurylid of official vereist een hoogstaande standaard wat betreft ethisch gedrag, 
fairplay, deontologie en respect voor alle betrokkenen bij hun sportieve activiteiten, direct en 
indirect. 
 

 Een jurylid of official is neutraal bij het leiden of jureren van wedstrijden. Hij/ zij voorkomt elke 
schijn van en / of effectieve vorm van partijdigheid of belangenvermenging.  

 

 Hij / zij gaat respectvol om met alle betrokkenen en in alle omstandigheden 
 

 Hij / zij zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers / 
coaches en begeleiders. Hij / zij controleert en waakt erover dat er in veilige omstandigheden kan 
worden gesport. Binnen het kader van de eigen verantwoordelijkheden waakt hij / zij erover dat de 
fysieke integriteit van alle deelnemers ( sporters, maar ook coaches en zelfs toeschouwers ) moet in 
alle omstandigheden kunnen worden gegarandeerd. Hij / zij houdt zich aan de veiligheidsnormen 
en –eisen. Hij / zij schept een omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid is gewaarborgd en ook zo 
wordt ervaren. 

 

 Hij / zij ziet toe op het naleven van regels en normen in samenwerking met de trainers / coaches 
en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en 
andere normen. Hij / zij  Houdt zich aan de regels, de wedstrijdreglementen en waakt over de 
toepassing ervan 
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 Hij / zij organiseert een goede samenwerking met andere officials, die in de wedstrijd actief zijn, 
onder meer de mensen die aan de jurytafel zitten. 

 

 Hij / zij is dienstbaar en betrouwbaar. Hij / zij is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een 
sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. Hij / zij 
zijn consequent en consistent in het toepassen en implementeren van de reglementen, zodat 
deelnemers kunnen vertrouwen dat dezelfde criteria worden gehanteerd bij de jurering. 

 

 Hij / zij is open. Hij / zij handelt zo transparant mogelijk , zodat het eenvoudig is om 
verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 

 Hij / zij is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor 
de sport in het diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van sociale media. 

 

 Hij / zij aanvaardt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen van deelnemers, trainers / 
coaches, bestuurders of derden aan, om iets te doen, of na te laten wat in strijd is met de 
integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan 
de verantwoordelijken ( bestuur, andere officials enz...). 

 

 Hij / zij is collegiaal  t.o.v. andere juryleden en officials, ook indien ze als toeschouwer tijdens de 
wedstrijd. 

 

 Hij / zij is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Hij / zij handelt voorzichtig en meldt 
eventuele signalen bij de sportfederatie. 

 
 
Contactpersonen 
Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Commissie via 
api@gymfed.be, of schriftelijk aan de Ethische Commissie, Zuiderlaan 13, 900 Gent. U kan ook telefonisch 
contact nemen via +32477301250 ( gsmnr Algemeen Manager.) 
 
 

De t De topsporter:  
G 
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Intern Tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door Elitesporters of Begeleiders 
(versie Code 2015 en van toepassing vanaf 1 januari 2015) 
 

1. Dit reglement is van toepassing op elke sporter en begeleider als vermeld in het Vlaams 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 die op het moment dat hij of zij een vermeende dopingpraktijk als 
vermeld in artikel 3 van voormeld decreet pleegde, of op het moment dat hij of zij in kennis wordt 
gesteld van het feit dat hij of zij zal vervolgd worden voor een vermeende dopingpraktijk, als elitesporter 
lid is van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw of als begeleider lid is van Gymnastiekfederatie 
Vlaanderen vzw, contractueel verbonden was met Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw of contractueel 
verbonden was met een sporter die op dat moment lid was van  Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw of 
als sporter of begeleider op een andere manier met Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw verbonden 
was en FIG, WADA of TAS op grond daarvan van oordeel zijn dat hij onder de verantwoordelijkheid van 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw valt.   

 
Als het conform de Wereldantidopingcode bevoegd is voor resultatenbeheer, blijft het in punt 2 van dit 
tuchtreglement vermelde disciplinair orgaan bevoegd om dit  tuchtreglement toe te passen en 
disciplinaire procedure in te leiden en af te ronden over de bovenvermelde dopingpraktijk, ook als de 
sporter geen elitesporter meer is of de sporter of begeleider niet langer onder de verantwoordelijkheid 
van Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw valt op het moment dat de procedure wordt ingeleid of 
afgerond.  Dit omvat de bevoegdheid over sporters of begeleiders die hun activiteiten hebben stopgezet 
voor de procedure werd ingeleid, op voorwaarde dat het bovenvermelde disciplinair orgaan conform de 
Code bevoegd was op het moment dat de sporter of begeleider de overtreding beging. 

 
Punt 8 en 9 van dit reglement moeten nageleefd worden door elke organisatie die lid is van of 
ondersteund wordt door Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. 

 
2. Dit reglement moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de meest recente versie van het 

Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en zijn uitvoeringsbesluit(en), de Wereldantidopingcode 2015 en de 
Internationale Standaarden ter uitvoering van voornoemde Code.   

 
Ter aanvulling van dit reglement, zijn de regels van het Antidopingdecreet en uitvoeringsbesluit, 
Wereldantidopingcode en de antidopingregels van FIG automatisch van toepassing. 

 
De voor toepassing van dit reglement meest relevante bepalingen van het Antidopingdecreet zijn ter 
informatie weergegeven in bijlage bij dit reglement.  De lijst is niet-limitatief. 

 
Dit reglement is een zelfstandig toepasbaar reglement.  Andere reglementen zijn slechts van toepassing 
voor zover ze aanvullend werken en niet in strijd zijn met dit reglement. 

 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw brengt het Vlaams Doping Tribunaal vzw (hierna: VDT) op de 
hoogte van elke dopingpraktijk waarvan een in punt 1 vermelde sporter of begeleider wordt verdacht.  
NADO Vlaanderen zorgt voor de kennisgeving aan de sporter of begeleider en alle partijen vermeld in 
punt 11. 

 
De disciplinaire procedure verloopt volgens dit reglement en het procedurereglement van het 
disciplinair orgaan (hierna: Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders of ‘DCEB’) beheerd 
door het VDT, die door Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw belast werd met de afhandeling van de in 
punt 1 vermelde dopingpraktijken.  Het is van toepassing op alle zaken die tijdens de duur van de 
lastgeving aanhangig werden gemaakt. 
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Er kan alleen een disciplinaire procedure worden ingesteld tegen een sporter of begeleider wegens 
dopingpraktijken als die sporter of begeleider op de hoogte is gebracht, of als redelijke pogingen zijn 
ondernomen om hem op de hoogte te brengen, van de beweerde dopingpraktijk binnen tien jaar na de 
vermeende datum waarop de overtreding is gepleegd. 

 
3. In alle gevallen waarin de sporter of begeleider op de hoogte is gebracht van een mogelijke 

dopingpraktijk die niet resulteert in een conform dit reglement verplichte voorlopige schorsing, zal de 
betrokkene door de vervolgende instantie van het DCEB de mogelijkheid worden geboden om een 
voorlopige schorsing te aanvaarden in afwachting van de beslechting van zijn zaak ten gronde. 
 
De duur van een voorlopige schorsing wordt afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die 
uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd of door hem wordt aanvaard. 
 
Het DCEB legt de in punt 1 vermelde sporter, bij wijze van preventieve maatregel, prompt een 
voorlopige schorsing op als in het kader van een dopingtest van die sporter de analyse van een monster 
resulteert in de vaststelling van een afwijkend analyseresultaat voor een verboden stof die geen 
specifieke stof is of in de vaststelling van een verboden methode, en onderzoek door de opdrachtgever 
van de dopingtest de volgende twee feiten aantoont:  
1° er is geen TTN verleend of er kan geen TTN verleend worden om de verboden stof of methode 
rechtmatig te gebruiken;  
2° er is geen kennelijke afwijking van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken of 
de Internationale Standaard voor Laboratoria, die de oorzaak is van het afwijkende analyseresultaat. 
 
 Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw licht het DCEB in nadat ze van de opdrachtgever bericht krijgt dat 
het onderzoek vermeld in het bovenstaande lid is voltooid. 

  
Er mag slechts een voorlopige schorsing worden opgelegd nadat de sporter door het DCEB de 
mogelijkheid is geboden van een voorlopige hoorzitting vóór het opleggen van de voorlopige schorsing.  
De sporter kan bij het DCEB een voorlopige hoorzitting vragen binnen de termijn opgegeven in de 
kennisgeving van het DCEB.  Doet hij of zij dit niet, kan de voorlopige schorsing zonder hoorzitting 
opgelegd worden. 
 
Een voorlopige hoorzitting kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. 

 
Een voorlopige schorsing kan opgeheven of dient niet opgelegd te worden als de sporter kan aantonen 
dat ofwel:  
a) er sterke aanwijzingen zijn dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, waardoor hem 
waarschijnlijk uiteindelijk geen uitsluiting van sportactiviteiten zal opgelegd worden; 
b) de beschuldiging van een dopingpraktijk geen redelijke kans op slagen heeft, bijvoorbeeld wegens 
een duidelijke fout in de zaak tegen de sporter; 
c) de vermoedelijke dopingpraktijk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product; 
d) er andere feiten zijn die een voorlopige schorsing in de gegeven omstandigheden onbillijk zouden 
maken. 
 
Een voorlopige schorsing als vermeld in het eerste lid wordt onmiddellijk opgeheven als de analyse van 
het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt. 
 
Elke beslissing over een voorlopige schorsing wordt door de bevoegde instantie meegedeeld aan:  
1° de sporter;  
2° FIG; 
3° NADO Vlaanderen, de NADO van het land waarin de sporter woont en de NADO van zijn nationaliteit; 
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4° het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), indien 
van toepassing, als de uitspraak een effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische 
Spelen, waaronder uitspraken die een invloed hebben op de bevoegdheid tot deelname aan de 
Olympische Spelen of de Paralympische Spelen; 
5° het WADA. 
 
Al de in het vorige lid vermelde partijen kunnen tegen de beslissing, of het gebrek aan een beslissing 
binnen de tien kalenderdagen na het verzenden van de kennisgeving aan de sporter vermeld in het 
vijfde lid, beroep aantekenen bij het TAS.   
 
Tegen de beslissing om een voorlopige schorsing op te leggen of niet op te heffen nadat de sporter 
aanvoerde dat de inbreuk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product, kan echter geen beroep 
ingesteld worden bij het TAS. 

 
Een voorlopige schorsing betekent dat de sporter tijdelijk aan geen enkele wedstrijd mag deelnemen die 
voorafgaat aan de definitieve uitspraak van het DCEB. 

  
 
4. Het DCEB zal de sporter of begeleider zo snel mogelijk uitnodigen voor een hoorzitting over de grond 

van de zaak.   
 

Van het recht op een hoorzitting wordt door de sporter of begeleider afstand gedaan indien hij niet 
reageert op de bovenvermelde uitnodiging en niet verschijnt op de bovenvermelde zitting. 
 
De zaak kan, mits het akkoord van de sporter en alle in punt 11 vermelde partijen, ook onmiddellijk 
gehoord worden door het TAS. 

 
5. Het DCEB zal, indien het van oordeel is dat de beschuldigde een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3 

van de meest recente versie van het Vlaams Antidopingdecreet van 25 mei 2012 heeft begaan, de 
maatregelen vermeld in punt 6 en 7  nemen.  De artikelen waarin in punt 6 van dit reglement naar 
verwezen wordt, zijn de artikelen van het voormelde decreet. 

 
Na de uitspraak van het DCEB, kan NADO Vlaanderen, voorafgaand aan een beslissing in laatste instantie 
of voor het verstrijken van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, een deel van de 
uitsluitingsperiode opschorten in individuele gevallen waarin de sporter NADO Vlaanderen, een 
gerechtelijke instantie of een professioneel tuchtorgaan substantiële hulp heeft geboden die ertoe leidt 
dat NADO Vlaanderen een dopingovertreding door een andere persoon ontdekt of vaststelt, of 
waardoor een gerechtelijk orgaan of tuchtorgaan een strafbaar feit of een dopingpraktijk van een 
andere sporter of begeleider ontdekt of vervolgt. Na een beslissing in laatste instantie of het verstrijken 
van de periode waarin beroep kan worden aangetekend, kan NADO Vlaanderen alleen een deel van de 
anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode opschorten met de goedkeuring van het WADA en de 
toepasselijke internationale federatie. In hoeverre de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode kan 
worden opgeschort, hangt af van de ernst van de dopingovertreding die de sporter heeft begaan, en van 
het belang van de substantiële hulp die de sporter heeft geboden in de strijd tegen doping in de sport. 
Niet meer dan driekwart van de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode kan worden opgeschort. Als 
de anderszins toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de volgens dit artikel niet-opgeschorte 
periode nooit minder dan acht jaar bedragen. Als de sporter in gebreke blijft om mee te werken en 
volledige en geloofwaardige substantiële hulp te bieden op basis waarvan NADO Vlaanderen een 
periode van uitsluiting heeft opgeschort, zal NADO Vlaanderen de oorspronkelijke periode van 
uitsluiting opnieuw van toepassing verklaren. Tegen elke beslissing van NADO Vlaanderen om de 
opgeschorte uitsluitingsperiode al dan niet opnieuw in te voeren, kan de sporter, de sportvereniging, de 
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NADO van de woonplaats van de sporter, de internationale sportfederatie, het IOC of IPC als de 
beslissing een effect kan hebben met betrekking tot de volgende Olympische of Paralympische Spelen, 
en WADA in beroep gaan bij het TAS. 

 
Op verzoek van NADO Vlaanderen of de beschuldigde kan het WADA, in elke fase van de procedure, ook 
na een beslissing in beroep, instemmen met wat het beschouwt als een passende opschorting van de 
anders toepasselijke uitsluitingsperiode en andere gevolgen.  In uitzonderlijke omstandigheden kan het 
WADA in ruil voor substantiële hulp akkoord gaan met opschortingen van de uitsluitingsperiode die 
verdergaan dan de opschortingen vermeld in punt 6, §9 of kan het WADA zelfs akkoord gaan dat de 
uitsluitingsperiode volledig wordt opgeheven en/of dat het prijzengeld niet moet worden terugbetaald 
en/of dat boetes of kosten niet moeten worden betaald.  De goedkeuring van het WADA is 
onderworpen aan de herinvoering van de sanctie zoals bepaald in het vorige lid. 
 
Indien een antidopingorganisatie een deel van een anders toepasselijke sanctie opschort omdat 
substantiële hulp is geboden, dan moet dit samen met de motivering van deze beslissing worden 
gemeld aan de andere antidopingorganisaties met een recht op beroep overeenkomstig punt 12.  In 
unieke omstandigheden waarin het WADA oordeelt dat het in het beste belang van de strijd tegen 
doping zou zijn, kan het WADA een antidopingorganisatie toestemming geven om passende 
geheimhoudingsovereenkomsten aan te gaan die de openbaarmaking van de overeenkomst met 
betrekking tot substantiële hulp of de aard van de geboden substantiële hulp beperken of uitstellen. 

 
6. §1. Bij een eerste overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald: 

1° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6°: 
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij paragraaf 6 van toepassing is; 
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 4, 5 of 6 van toepassing is.  
 
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het opzettelijk 
karakter geleverd te worden door NADO Vlaanderen. 
 
Als de dopingpraktijk verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het niet-
opzettelijk karakter geleverd worden te door de beschuldigde. 
 
2° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3°: 
a) vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is 
b) twee jaar uitsluiting indien de sporter heeft verzuimd zich aan een monstername te onderwerpen en 
kan aantonen dat het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. 
 
3° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 4°: twee jaar uitsluiting, behoudens verkorting tot 
minimum één jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing 
is.   
 
De verkorting tot minimum één jaar is niet mogelijk als de sporter zijn verblijfsgegevens herhaaldelijk op 
het laatste moment heeft gewijzigd of andere handelingen heeft gesteld die een ernstig vermoeden 
doen rijzen dat de sporter heeft trachten te vermijden om voor een dopingtest beschikbaar te zijn. 
 
4° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 5°: vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 5 of 6 van 
toepassing is. 

 
5° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 7°: minimaal vier jaar en maximaal levenslang, 
afhankelijk van de ernst van de inbreuk, wordt, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. Een inbreuk 
waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding beschouwd. 
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6° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 8°: minimaal vier jaar en maximaal levenslang, 
afhankelijk van de ernst van de inbreuk, wordt, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. Een inbreuk 
waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding beschouwd en zal, 
indien gepleegd door een begeleider voor andere inbreuken dan specifieke stoffen, resulteren in een 
levenslange uitsluiting voor de begeleider. 

 
7° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 9°: minimaal twee jaar en maximaal vier jaar, 
afhankelijk van de ernst van de overtreding, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. 
 
8° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 10°: twee jaar, behoudens een vermindering tot 
minimum één jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de beschuldigde en de andere omstandigheden 
van het geval, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is. 

 
De uitsluitingsperioden bepaald in deze paragraaf kunnen door NADO Vlaanderen of WADA geheel of 
gedeeltelijk opgeschort worden conform punt 5. 
 
§2. Bij een tweede overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald: 
Met behoud van de toepassing van paragraaf 8, de langste van de volgende perioden:  
 a) zes maanden; 

 b) de helft van de uitsluitingsperiode die voor de eerste overtreding werd opgelegd, zonder 
eventuele toepassing van paragraaf 6; 
 c) twee keer de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is op de tweede overtreding als die 
beschouwd zou worden als een eerste overtreding, zonder toepassing van paragraaf 6. 

 
De uitsluitingsperiode bepaald zoals hierboven mag dan verder verminderd worden door toepassing van 
paragraaf 6. 
 
De uitsluitingsperiode bepaald in deze paragraaf kan door NADO Vlaanderen of WADA geheel of 
gedeeltelijk opgeschort worden conform punt 5. 
 
§3. Bij een derde overtreding, wordt de uitsluiting van de beschuldigde als volgt bepaald: 
Met behoud van de toepassing van paragraaf 8, levenslange schorsing, tenzij in één van de volgende 
gevallen:  

 a) de derde dopingpraktijk de voorwaarden vervuld van opheffing of vermindering van de 
uitsluitingsperiode van paragraaf 4 of paragraaf 5; 

 b) het een dopingpraktijk als vermeld in art. 3, 4° betreft.   
 
In deze gevallen wordt de uitsluitingsperiode verminderd tot een periode tussen acht jaar tot levenslang. 
 
§4. Als de beschuldigde kan aantonen dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, vervalt de 
periode van uitsluiting.   
 
Deze paragraaf is alleen van toepassing op de oplegging van sancties, en dus niet op de bepaling of al dan 
niet een dopingpraktijk is begaan.  Het is alleen van toepassing in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
indien een sporter zou kunnen bewijzen dat hij of zij, ondanks alle genomen voorzorgen, door een 
tegenstrever is gesaboteerd. 
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§5. Als de beschuldigde kan aantonen dat hem geen significante fout of nalatigheid te verwijten valt, wordt 
de periode van uitsluiting afhankelijk van de dopingpraktijk verminderd als volgt: 

 1° als de dopingpraktijk vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6° betrekking heeft op een specifieke stof: 
minstens een berisping en maximum twee jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad van de 
beschuldigde; 
 2° als de beschuldigde kan aantonen dat de dopingpraktijk vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6° 
afkomstig is van een besmet product: minstens een berisping en maximum twee jaar uitsluiting, 
afhankelijk van de schuldgraad van de beschuldigde.  Bij de beoordeling van de schuldgraad van de 
sporter zou het bijvoorbeeld gunstig zijn voor de sporter als hij of zij het product waarvan later 
werd vastgesteld dat het besmet was, had vermeld op zijn of haar dopingcontroleformulier; 
 3° in andere gevallen dan vermeld in 1° en 2°, kan de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode, met 
behoud van eventuele verdere vermindering op grond van paragraaf 6, worden verkort op basis 
van de schuldgraad van de beschuldigde, maar de verkorte uitsluitingsperiode mag niet korter zijn 
dan de helft van de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode.  
 Indien de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de overeenkomstig punt 3° 
verkorte periode niet minder dan acht jaar bedragen. 

 
Afhankelijk van de unieke feiten van een bepaald geval, kunnen de volgende voorbeelden resulteren in een 
verminderde sanctie wegens gebrek aan significante schuld of nalatigheid: 
 a) een positieve controle als gevolg van de inname van een verkeerd gelabeld of verontreinigd 

vitamine- of voedingssupplement; 
 b) de toediening van een verboden stof door de persoonlijke arts of trainer van de sporter zonder 

dit aan de sporter te hebben gemeld; 
 c) sabotage van voeding of drank van een sporter door een echtgenoot/echtgenote, coach of 

andere begeleider die tot de entourage van de sporter behoort 
 
§6.  Andere redenen om de periode van uitsluiting te doen vervallen of verminderen: 

 1° als een beschuldigde vrijwillig een dopingpraktijk bekent vóór hem een monsterneming wordt 
aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen aantonen of, als het een andere dopingpraktijk 
betreft dan vermeld in artikel 3, 1°, voor hij de eerste kennisgeving van de toegegeven overtreding 
ontvangt en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de overtreding op het ogenblik van 
de bekentenis, kan zijn uitsluitingsperiode worden verminderd tot de helft van de 
uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is. 
 Deze bepaling is van toepassing wanneer een beschuldigde uit eigen beweging een dopingpraktijk 
bekent in omstandigheden waarbij geen enkele antidopingorganisatie er zich van bewust is dat 
mogelijk een dopingpraktijk is begaan en is niet van toepassing op situaties waarbij de bekentenis 
plaatsvindt nadat de beschuldigde denkt dat hij of zij zal worden betrapt.   
 De mate waarin de uitsluitingsperiode wordt verkort, moet gebaseerd zijn op de kans dat de 
beschuldigde zou zijn betrapt indien hij of zij zich niet vrijwillig had aangegeven. 
 2° een beschuldigde die een uitsluiting van vier jaar riskeert wegens een eerste overtreding van 
artikel 3, 1°, 2°, 3°, 5° of 6° kan, door de dopingpraktijk waarvan hij wordt beschuldigd onmiddellijk 
te bekennen na te zijn geconfronteerd door NADO Vlaanderen en ook na goedkeuring en naar 
goeddunken van zowel het WADA als NADO Vlaanderen, een verkorting van de uitsluitingsperiode 
tot minimaal twee jaar krijgen, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de schuldgraad van 
de beschuldigde. 
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§7. Als een beschuldigde aanspraak kan maken op vermindering van sanctie op meer dan één grond 
vermeld in paragraaf 4, 5, 6 of punt 5, geldt dat voor een vermindering of schorsing op basis van paragraaf 
6 of punt 5, wordt toegepast, de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is, moet worden bepaald in 
overeenstemming met de vorige paragrafen. Als de beschuldigde aanspraak maakt op een vermindering of 
opschorting van de uitsluitingsperiode op basis van paragraaf 6 of punt 5, kan de uitsluitingsperiode 
worden verminderd of opgeschort, zonder ooit minder lang te zijn dan een vierde van de 
uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is; 
 
§8. Als de periode van uitsluiting vervalt wegens geen schuld of nalatigheid van de beschuldigde, telt de 
overtreding niet mee voor het vaststellen van de periode van uitsluiting die geldt voor meervoudige 
overtredingen.  
 
Om te worden bestraft wegens een tweede of derde overtreding, kan een dopingpraktijk alleen als een 
tweede overtreding worden beschouwd als wordt aangetoond dat de beschuldigde de tweede 
dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was gebracht van de eerste overtreding, of nadat de 
opdrachtgever redelijke inspanningen heeft geleverd om hem op de hoogte te brengen van de eerste 
overtreding. Als de opdrachtgever dat niet kan bewijzen, worden de overtredingen samen als één enkele 
eerste overtreding beschouwd en zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de overtreding waarop de 
strengere sanctie staat.  
 
Als na de bestraffing van een eerste overtreding feiten worden ontdekt met betrekking tot een 
dopingpraktijk van de beschuldigde die zich hebben voorgedaan vóór de kennisgeving met betrekking tot 
de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd op basis van de sanctie die had kunnen 
worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was gedaan over beide overtredingen.  
 
Voor de toepassing van paragraaf 2 of 3 moeten alle overtredingen plaatsvinden binnen dezelfde periode 
van tien jaar om als meervoudige overtredingen beschouwd te worden. 
 
§9.  De uitsluitingsperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting wordt opgelegd 
of, als afstand werd gedaan van een hoorzitting, op de datum waarop de uitsluiting werd aanvaard of 
gewijzigd. Elke periode van voorlopige schorsing moet worden afgetrokken van de totale periode van 
uitsluiting die wordt opgelegd. 
 
Geen enkele sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, mag tijdens de uitsluitingsperiode in welke 
hoedanigheid ook deelnemen aan een wedstrijd of activiteit (behalve erkende antidopingcursussen of 
rehabilitatieprogramma's) die wordt erkend of georganiseerd door een ondertekenaar van de Code, een 
lidorganisatie van een ondertekenaar van de Code, of een club of andere lidorganisatie van een 
lidorganisatie van een ondertekenaar van de Code, of aan wedstrijden die worden erkend of georganiseerd 
door een profliga of organisatie van een internationaal of nationaal evenement of een door een 
overheidsinstantie gefinancierde sportactiviteit op nationaal of eliteniveau. 
 
Een sporter of begeleider aan wie een uitsluitingsperiode van meer dan vier jaar is opgelegd, mag na vier 
jaar van de uitsluitingsperiode te hebben uitgezeten als sporter deelnemen aan lokale sportevenementen 
waarvoor de sanctie niet geldt of die niet anderszins onder de bevoegdheid van een ondertekenaar van de 
Code of een lid van een ondertekenaar van de Code vallen, maar alleen als het lokale sportevenement niet 
op een dusdanig niveau is dat het die sporter of begeleider anders rechtstreeks of onrechtstreeks zou 
kunnen kwalificeren voor deelname aan (of het verzamelen van punten voor) een nationaal kampioenschap 
of een internationaal evenement, en als de sporter of andere persoon in geen enkele hoedanigheid met 
minderjarigen werkt. 
 
Een sporter die een uitsluitingsperiode uitzit, blijft onderworpen aan controles.   
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In afwijking van het bovenstaande mag een sporter weer beginnen te trainen met een team of weer 
gebruik beginnen te maken van de faciliteiten van een club of andere lidorganisatie van een lidorganisatie 
van een ondertekenaar van de Code tijdens de kortste van de volgende perioden:  (1) de laatste twee 
maanden van de uitsluitingsperiode van de sporter, of (2) het laatste kwart van de opgelegde 
uitsluitingsperiode. 
 
§10. Als een sporter zich uit de sport terugtrekt terwijl hij onderworpen is aan een uitsluitingsperiode en 
later weer actief wil deelnemen aan sportwedstrijden, mag hij of zij pas deelnemen aan internationale 
evenementen of nationale evenementen nadat hij of zij zich voor controle beschikbaar heeft gesteld door 
(naam internationale federatie) en NADO Vlaanderen zes maanden vooraf (of een termijn gelijk aan de 
uitsluitingsperiode die de sporter nog moet uitzitten op het moment dat hij of zij zich uit de sport 
terugtrekt, indien die periode langer is dan zes maanden) schriftelijk hiervan in kennis te stellen.   
Als de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke vertraging oplopen die niet 
aan de beschuldigde te wijten is, kan het disciplinair orgaan de uitsluitingsperiode op een vroegere datum 
laten ingaan, op zijn vroegst op de datum van de monsterneming, of op de laatste datum waarop een 
andere dopingpraktijk heeft plaatsgevonden. Alle tijdens de uitsluitingsperiode behaalde 
wedstrijdresultaten, inclusief die welke zijn behaald tijdens de periode van uitsluiting met terugwerkende 
kracht, worden gediskwalificeerd.   
 
Als de beschuldigde onmiddellijk (d.w.z. wat de sporter betreft, in ieder geval voor de sporter opnieuw aan 
een wedstrijd deelneemt) de dopingpraktijk bekent nadat de opdrachtgever hem met de dopingpraktijk 
heeft geconfronteerd, kan de uitsluitingsperiode op zijn vroegst aanvangen op de datum van de 
monsterneming of op de laatste datum waarop een andere dopingpraktijk plaatsvond. In elk geval moet de 
beschuldigde, als deze bepaling wordt toegepast, minstens de helft van de uitsluitingsperiode uitzitten, 
beginnend vanaf de datum waarop de beschuldigde de opgelegde sanctie heeft aanvaard, de datum van de 
tuchtrechtelijke uitspraak van die sanctie of de datum waarop de sanctie wordt gewijzigd. Dit artikel geldt 
niet indien de Uitsluitingsperiode al is verkort overeenkomstig punt 6 §6, 2° hierboven. 
 
Als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de sporter wordt gevolgd, wordt de periode van 
voorlopige schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter 
wordt opgelegd. 
 
Als een sporter of begeleider vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing aanvaardt van de 
opdrachtgever, en vervolgens afziet van wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige 
schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter wordt opgelegd. 
Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een voorlopige schorsing door de betrokkene moet 
onmiddellijk worden bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving van een vermoedelijke 
dopingpraktijk. 
 
De periode voor de datum van inwerkingtreding van een voorlopige schorsing wordt nooit in mindering 
gebracht van een uitsluitingsperiode, ongeacht of de sporter ervoor heeft geopteerd om niet deel te 
nemen aan wedstrijden of door zijn team werd geschorst. 
 
7. De kosten die de beschuldigde maakt in het kader van diens verdediging zijn voor diens eigen 

rekening, tenzij het DCEB, TAS of een gerechtelijke instantie anders bepaald. 
 
8. Bij elke dopingpraktijk waarvoor geen verminderde sanctie geldt zoals vermeld in punt 6, §4 en §5, 

wordt bovendien de sportgerelateerde financiële steun of andere sportgerelateerde voordelen die 
een dergelijke sporter of begeleider zou ontvangen, geheel of gedeeltelijk ingehouden door de 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, haar lidorganisaties en de overheid. 
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9. Een dopingpraktijk in verband met een dopingcontrole binnen wedstrijdverband leidt automatisch 

tot diskwalificatie van het individuele resultaat dat is behaald in die wedstrijd met alle daaruit 
voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten en prijzen. 

 
Een dopingovertreding tijdens of in verband met een evenement kan, indien het bestuursorgaan 
van het evenement hiertoe beslist, leiden tot diskwalificatie van alle individuele resultaten die de 
sporter tijdens dat evenement heeft behaald, met alle gevolgen van dien zoals het verlies van alle 
medailles, punten en prijzen, behalve zoals bepaald in het laatste lid van dit artikel.  
 
Indien de sporter aantoont dat hem of haar geen schuld of nalatigheid te verwijten valt voor de 
overtreding, worden de individuele resultaten van de sporter in de andere wedstrijden niet 
gediskwalificeerd, tenzij de resultaten van de sporter in andere wedstrijden dan de wedstrijd 
waarin de dopingovertreding plaatsvond waarschijnlijk door de dopingovertreding van de sporter 
zijn beïnvloed. 
 
Factoren die meespelen bij de beslissing om andere resultaten tijdens een evenement al dan niet te 
diskwalificeren, zijn bijvoorbeeld de ernst van de dopingovertreding van de sporter en de vraag of 
de sporter negatief werd bevonden in de andere wedstrijden.   
 
Alle door een sporter tijdens een periode van voorlopige schorsing of uitsluiting behaalde 
wedstrijdresultaten, inclusief die welke zijn behaald tijdens een periode van uitsluiting die met 
terugwerkende kracht is opgelegd, komen te vervallen. 
 
Bij ploegsporten zullen alle door individuele spelers ontvangen onderscheidingen worden 
gediskwalificeerd.   
 
Indien twee of meer leden van een team in een ploegsport in kennis zijn gesteld van een 
dopingovertreding in verband met een evenement, moet het bestuursorgaan van het evenement 
tijdens de evenementenperiode passende doelgerichte dopingcontroles uitvoeren onder het team. 
 
Indien twee of meer leden van een ploeg in een ploegsport zijn veroordeeld voor een 
dopingpraktijk tijdens de periode van een evenement, moet het bestuursorgaan van het 
evenement het team een passende sanctie opleggen (bijvoorbeeld puntenverlies, diskwalificatie uit 
een wedstrijd of evenement, of een andere sanctie) bovenop de maatregelen die aan de 
individuele sporters worden opgelegd. 

 
10. Wanneer een sporter of begeleider die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname tijdens de 

uitsluiting overtreedt, worden de resultaten van deze deelname gediskwalificeerd en begint de 
oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw te lopen vanaf de datum van de overtreding. 
De nieuwe uitsluitingsperiode kan verkort worden afhankelijk van de schuldgraad van de sporter of 
begeleider en andere omstandigheden van de zaak.  

 
 De opdrachtgever van de dopingcontrole die tot de oplegging van de oorspronkelijke 
uitsluitingsperiode heeft geleid, dient te bepalen of de sporter of begeleider het verbod op 
deelname heeft overtreden, en of een vermindering aangewezen is. Tegen deze beslissing kan in 
beroep gegaan worden conform punt 12. 
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 Indien een begeleider van een sporter of een andere begeleider hulp biedt aan een persoon bij de 
overtreding van het verbod op deelname tijdens de uitsluiting, kan een antidopingorganisatie met 
bevoegdheid over die begeleider sancties opleggen voor die hulp op grond van een overtreding van 
artikel 3, 9° van het antidopingdecreet. 

 
11. Het DCEB deelt elke disciplinaire uitspraak binnen vijf werkdagen mee aan de beschuldigde, de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw, NADO Vlaanderen, de NADO van de woonplaats en licentie 
van de beschuldigde, de NADO van de nationaliteit van de beschuldigde, FIG, het IOC of het IPC als 
de beslissing een effect kan hebben op de volgende Olympische of Paralympische Spelen, en 
WADA. 

 
 De kennisgeving, vermeld in het eerste lid, omvat de beslissing, de motivering, in voorkomend 
geval de reden waarom de maximumsanctie niet is opgelegd, en een samenvatting in het Engels of 
in het Frans. 

 
12. Al de partijen vermeld in punt 11 hebben het recht tegen elke uitspraak van het DCEB beroep aan 

te tekenen bij het TAS, volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op het TAS. 
 

 Niettegenstaande enige andere bepaling, is de enige persoon die beroep kan aantekenen tegen een 
voorlopige schorsing de sporter aan wie de voorlopige schorsing is opgelegd. 
 Het beroep schort de tenuitvoerlegging van de in punt 6 vermelde maatregel niet op, tenzij TAS 
anders beslist. 

 
 De termijn voor het instellen van beroep is eenentwintig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag 
dat de partij van het voor beroep vatbare besluit in kennis is gesteld. 

 
 De uiterste datum waarbinnen het WADA echter beroep kan aantekenen of kan tussenbeide 
komen is gelijk aan de laatste van de volgende twee data: 
 a) eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon hebben 
aangetekend, of 
 b) eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier met betrekking tot 
de uitspraak, waaronder in ieder geval een vertaling van de uitspraak. 

 
 Wanneer het DCEB niet binnen een door WADA te bepalen redelijke termijn heeft beslist heeft of 
er een dopingovertreding heeft plaatsgevonden, kan WADA ervoor opteren om rechtstreeks 
beroep aan te tekenen bij het TAS, alsof het DCEB had beslist dat er geen dopingovertreding was 
begaan. 

 
 Indien het TAS in het geval vermeld in het vorige lid oordeelt dat er in de betreffende dopingzaak 
sprake is van een dopingpraktijk en het besluit van WADA om direct beroep in te stellen bij TAS 
redelijk was, zal Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw WADA’s kosten (waaronder de kosten voor 
juridische bijstand) voor het beroep bij het TAS vergoeden. 

 
13. De omvang van de beoordeling in beroep omvat alle kwesties die relevant zijn voor de zaak en is 

uitdrukkelijk niet beperkt tot de kwesties of omvang van de beoordeling door het DCEB.   
 

 Indien een in punt 11 vermelde partij in beroep is gegaan bij het TAS, zijn alle andere in punt 11 
vermelde partijen gerechtigd tot het instellen van incidenteel beroep.  Indien een partij van dit 
recht gebruik wenst te maken, dient deze partij het incidenteel beroep uiterlijk in te stellen met het 
antwoord van de eerste partij. 
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14. Punt 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14 en 15 van dit reglement zijn procedurele bepalingen die met 

terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015. 
 De disciplinaire afhandeling van feiten die aanleiding geven tot de vaststelling van dopingpraktijken 
die gepleegd of vastgesteld zijn voor de inwerkingtreding van dit reglement, blijft onderworpen aan 
de disciplinaire bepalingen die van toepassing waren op het moment van de feiten. 

 
 De periode gedurende welke voorgaande dopingpraktijken in rekening kunnen worden gebracht als 
meervoudige overtredingen, is tien jaar, tenzij ze al verjaard zijn op de datum van inwerkingtreding 
van dit reglement. 

 
 Om de uitsluitingsperiode te bepalen van een tweede dopingpraktijk, waarbij de sanctie voor de 
eerste dopingpraktijk gebaseerd was op de disciplinaire sanctieregeling die van toepassing was voor 
de inwerkingtreding van dit reglement, moet uitgegaan worden van de uitsluitingsperiode die 
opgelegd zou zijn voor de eerste dopingpraktijk onder de disciplinaire sanctieregeling die in werking 
treedt bij dit reglement. 

 
15. NADO Vlaanderen heeft het recht controle uit te oefenen op de naleving van dit intern 

tuchtreglement. 



 

 

 

 

Intern Tuchtreglement inzake Dopingpraktijken 
 

 2017 www.Gymfed.be Pagina: 12 Datum: 01.09.2016 

 

Algemene 
richtlijnen 

Bijlage: Uittreksels uit het Antidopingdecreet. 
 
 
Art. 2. 1° aangifteverzuim: het verzuim van een sporter in een geregistreerde doelgroep om juiste en 
volledige verblijfsgegevens te verstrekken die toelaten dat de sporter gelokaliseerd kan worden om aan een 
dopingtest onderworpen te worden op de plaats en op het tijdstip, vermeld in zijn verblijfsgegevens, of om 
die verblijfsgegevens te updaten als dat nodig is, zodat ze juist en volledig blijven;  
 
2° afwijkend analyseresultaat: een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA goedgekeurd 
controlelaboratorium dat in een monster de aanwezigheid is gevonden van een verboden stof of van de 
metabolieten of markers ervan, inclusief verhoogde hoeveelheden van endogene stoffen, of een bewijs van 
het gebruik van een verboden methode;  
 
5° afwijkend paspoortresultaat: een rapport op het einde van de procedure over de evaluatie van het 
biologisch paspoort dat besluit dat de onderzochte analytische resultaten inconsistent zijn met een 
normale fysiologische toestand of bekende pathologie en dat ze overeenstemmen met het gebruik van een 
verboden stof of een verboden methode;  
 
7° bedrog: veranderingen aanbrengen met een ongeoorloofd doel of op een ongeoorloofde manier; een 
ongeoorloofde invloed uitoefenen; op een ongeoorloofde manier tussenkomen; obstructie voeren, 
misleiden of om het even welke andere frauduleuze handelingen stellen om resultaten te veranderen of 
om te verhinderen dat de normale procedures kunnen worden gevolgd;  
 
8° begeleider: elke coach, trainer, manager, agent, teammedewerker, official, elk medisch of paramedisch 
personeelslid, elke ouder of elke andere persoon die een sporter die deelneemt aan of zich voorbereidt op 
een sportactiviteit, behandelt, assisteert of met hem samenwerkt;  
 
9° bezit: het daadwerkelijke, fysieke bezit of het indirecte bezit, dat alleen kan worden vastgesteld als de 
persoon exclusieve controle heeft, of de intentie heeft om controle uit te oefenen, over de verboden stof of 
verboden methode of de ruimte waar een verboden stof of verboden methode zich bevindt, met dien 
verstande dat als de persoon geen exclusieve controle heeft over de verboden stof of verboden methode of 
de ruimte waar een verboden stof of verboden methode zich bevindt, indirect bezit alleen kan worden 
vastgesteld als de persoon op de hoogte was van de aanwezigheid van de verboden stof of verboden 
methode en de intentie had er controle over uit te oefenen. Er is echter geen sprake van een 
dopingovertreding alleen op basis van bezit als de persoon, voor hij op de hoogte is gebracht van het feit 
dat hij een dopingovertreding heeft begaan, concrete actie heeft ondernomen waaruit blijkt dat de persoon 
nooit de intentie van het bezit heeft gehad en heeft afgezien van het bezit door dat uitdrukkelijk aan een 
antidopingorganisatie te verklaren.  
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze definitie staat de aankoop, elektronisch of op een 
andere wijze, van een verboden stof of verboden methode gelijk met bezit door de persoon die de aankoop 
doet; 
 
10° binnen wedstrijdverband: tenzij het anders bepaald is in de regels van de internationale federatie of 
het bestuursorgaan van het evenement in kwestie, betekent dit de periode tussen twaalf uur voor het 
begin van de wedstrijd waaraan de sporter zal deelnemen, tot het einde van de wedstrijd en de 
monsterneming die in verband staat met de wedstrijd;  
 
13° buiten wedstrijdverband: niet binnen wedstrijdverband;  
 
17° elitesporter: sporter die deelneemt aan wedstrijden op internationaal niveau, zoals bepaald door de 
internationale federatie, of op nationaal niveau, zoals bepaald door de NADO;  
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20° evenement: een reeks individuele wedstrijden die samen worden uitgevoerd onder één 
bestuursorgaan;  
 
22° evenementenperiode: de tijd tussen de start en het einde van het evenement, zoals vastgelegd door 
het bestuursorgaan van het evenement;  
 
24° gebruik: het op om het even welke wijze gebruiken, aanbrengen, innemen, injecteren of consumeren 
van een verboden stof of verboden methode;  
 
25° geen schuld of nalatigheid:  het bewijs van een sporter of begeleider dat hij of zij niet wist of 
vermoedde, en zelfs met de grootst mogelijke voorzichtigheid niet redelijkerwijs had kunnen weten of 
vermoeden, dat hij of zij de verboden stof of verboden methode  had gebruikt of toegediend had gekregen 
of anderszins een antidopingregel heeft overtreden.  Behalve in het geval van een minderjarige, moet de 
sporter voor elke dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1° ook aantonen hoe de verboden stof in zijn of 
haar lichaam is terechtgekomen; 
 
26° geen significante schuld of nalatigheid:  het bewijs van een sporter of begeleider dat er, gezien binnen 
het geheel van omstandigheden en rekening houdend met de criteria voor geen schuld of nalatigheid, geen 
significant verband was tussen zijn of haar schuld of nalatigheid en de dopingovertreding.  Behalve in het 
geval van een minderjarige, moet de sporter voor elke dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1° ook 
aantonen hoe de verboden stof in zijn of haar lichaam is terechtgekomen.  Voor cannabinoïden kan een 
sporter bewijzen dat hem of haar geen significante schuld of nalatigheid te verwijten valt door duidelijk aan 
te tonen dat de context van het gebruik niet gerelateerd was aan zijn of haar sportprestaties; 
 
27° gemiste dopingtest: het verzuim van een sporter in een geregistreerde doelgroep om zich beschikbaar 
te stellen voor een dopingtest op de plaats en het tijdstip, bepaald in het tijdsbestek van zestig minuten dat 
is vastgelegd in zijn aangifte van verblijfsgegevens voor de dag in kwestie; 
 
29° handel: het aan een derde verkopen, het verstrekken, vervoeren, versturen, leveren of verspreiden, of 
bezitten voor een van die doeleinden, van een verboden stof of verboden methode, hetzij fysiek, hetzij 
elektronisch of op een andere wijze, door een sporter, begeleider of andere persoon die onder het gezag 
van een antidopingorganisatie valt, met uitzondering van de handelingen van bonafide medisch personeel 
met betrekking tot een verboden stof die wordt gebruikt voor reële en legitieme therapeutische 
doeleinden of om een andere aanvaardbare reden, en handelingen met betrekking tot verboden stoffen 
die niet verboden zijn tijdens dopingtests buiten wedstrijdverband, tenzij de omstandigheden in hun geheel 
erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld zijn voor reële en legitieme therapeutische 
doeleinden of dat ze bedoeld zijn om de sportprestaties te verbeteren;  
 
30° Hof van Arbitrage voor Sport, afgekort TAS: internationaal scheidsgerecht voor de arbitrage van 
sportzaken; 
 
31° individuele sport: elke sport die geen ploegsport is;  
 
44° niet-specifieke stof: elke verboden stof die geen specifieke stof is;  
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45° opzettelijk: de sporter of begeleider heeft handelingen gesteld waarvan hij of zij wist dat ze een 
dopingovertreding waren of dat er een aanzienlijk risico was dat de handelingen een dopingovertreding 
zouden kunnen zijn of tot gevolg zouden kunnen hebben en dat risico kennelijk heeft genegeerd.  Een 
dopingovertreding die het gevolg is van een afwijkend analyseresultaat voor een stof die alleen binnen 
wedstrijdverband verboden is, wordt geacht, tot het bewijs van het tegendeel is geleverd, niet opzettelijk 
te zijn als het een specifieke stof betreft en de sporter kan aantonen dat de verboden stof buiten 
wedstrijdverband werd gebruikt. Een dopingovertreding die het gevolg is van een afwijkend 
analyseresultaat voor een stof die alleen binnen wedstrijdverband verboden is, wordt niet als opzettelijk 
beschouwd indien het een niet-specifieke stof betreft en de sporter kan aantonen dat de verboden stof 
buiten wedstrijdverband werd gebruikt in een context die niets te maken heeft met sportprestaties. 
 
48° ploegsport: een sport waarbij de vervanging van sporters tijdens een wedstrijd toegestaan is;  
 
52° schuld: elk plichtsverzuim of elk gebrek aan zorgvuldigheid die in een bepaalde situatie vereist is. 
Factoren die bij de beoordeling van de schuldgraad van een sporter of begeleider in aanmerking moeten 
worden genomen, zijn bijvoorbeeld de ervaring van de sporter of begeleider, of de sporter of begeleider 
minderjarig is, speciale overwegingen zoals een handicap, het risico dat de sporter had moeten zien en de 
zorgvuldigheid en voorzichtigheid die de sporter aan de dag heeft gelegd met betrekking tot wat het 
gepercipieerde risico had moeten zijn. Bij de beoordeling van de schuldgraad van een sporter of begeleider 
moeten de in overweging genomen omstandigheden specifiek en relevant zijn voor de verklaring van het 
feit dat de sporter of begeleider is afgeweken van het verwachte standaardgedrag;  
 
53° specifieke stof: elke verboden stof, met uitzondering van stoffen in de klassen van de anabolica en 
hormonen en de stimulerende middelen en hormoonantagonisten en modulatoren die als dusdanig zijn 
geïdentificeerd in de verboden lijst. Verboden methoden worden niet beschouwd als specifieke stoffen;  
 
54° sportactiviteit: elke voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of 
demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband;  
 
57° substantiële hulp: om in aanmerking te komen voor een verminderde sanctie wegens substantiële hulp 
moet een sporter of begeleider:  (1) alle informatie waarover hij of zij beschikt met betrekking tot 
dopingovertredingen volledig onthullen in een ondertekende schriftelijke verklaring, en (2) zijn of haar 
volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en de uitspraak in elke zaak die verband houdt met die 
informatie, inclusief, bijvoorbeeld, het afleggen van een getuigenis op een hoorzitting indien een 
antidopingorganisatie of tuchtcommissie dat vraagt.  Bovendien moet de verstrekte informatie 
geloofwaardig zijn en betrekking hebben op een belangrijk deel van een ingeleide zaak of, indien er nog 
geen zaak is ingeleid, volstaan om een zaak in te leiden. 
 
58° toediening: het verstrekken, leveren of faciliteren van, of het houden van toezicht op, of het op een 
andere wijze deelnemen aan het gebruik of de poging tot gebruik door een andere persoon van een 
verboden stof of verboden methode, met uitzondering van de handelingen van bonafide medisch 
personeel met betrekking tot een verboden stof of verboden methode die wordt gebruikt voor reële en 
legitieme therapeutische doeleinden of om een andere aanvaardbare reden, en de handelingen met 
betrekking tot verboden stoffen die niet verboden zijn tijdens dopingtests buiten wedstrijdverband, tenzij 
de omstandigheden in hun geheel erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld zijn voor reële 
en legitieme therapeutische doeleinden of dat ze bedoeld zijn om de sportprestaties te verbeteren;  
 
62° verboden lijst: de lijst met verboden stoffen en verboden methoden, vermeld in artikel 9;  
 
63° verboden methode: elke methode die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;  
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64° verboden stof: elke stof die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;  
 
65° besmet product: een product dat een verboden stof bevat die niet vermeld staat op het etiket of in de 
informatie die via een redelijke zoekopdracht op het internet te vinden is; 
 
66° voorlopige hoorzitting: een hoorzitting in het kader van een voorlopige schorsing die de hoorzitting 
over de zaak ten gronde voorafgaat; 
 
67° voorlopige schorsing: het tijdelijke verbod om deel te nemen aan wedstrijden, voorafgaand aan de 
definitieve uitspraak van het bevoegde disciplinaire orgaan over een beweerde dopingpraktijk;  
 
68° wedstrijd: een sportactiviteit in de vorm van een race, match, spel of concours;  
 
69° Wereldantidopingagentschap, afgekort WADA: de stichting die opgericht is onder Zwitsers recht op 10 
november 1999 als internationale organisatie ter bestrijding van doping. 
 
 
Art. 3. In dit decreet wordt onder verstaan onder dopingpraktijk: de overtreding of de verschillende 
overtredingen van antidopingregels op een van de volgende wijzen: 
 
1° de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan in een monster dat 
afkomstig is van het lichaam van de sporter;  
 
2° het gebruik of de poging tot gebruik door een sporter van een verboden stof of een verboden methode;  
 
3° het ontwijken van een monsterneming, of het zonder geldige reden weigeren of zich niet aanbieden voor 
een monstername na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke antidopingregels;  
 
4° elke combinatie van drie aangifteverzuimen of gemiste dopingtests binnen een periode van twaalf 
maanden;  
 
5° het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van de dopingcontrole, 
inclusief maar niet beperkt tot het intentioneel hinderen of de poging tot hinderen van een controlearts, 
bedrieglijke informatie verschaffen aan een ADO of het intimideren of de poging tot intimidatie van een 
potentiële getuige;  
 
6° het bezit van een verboden stof of een verboden methode:  

 a) door een sporter binnen wedstrijdverband of het bezit door een sporter buiten wedstrijdverband 
van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden methode, tenzij de sporter aantoont 
dat het bezit strookt met een geldige TTN of een andere aanvaardbare rechtvaardiging;  
 b) door een begeleider binnen wedstrijdverband of het bezit door een begeleider buiten 
wedstrijdverband van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden methode in verband 
met een sporter, wedstrijd of training, tenzij de begeleider aantoont dat het bezit strookt met een 
aan de sporter toegekende geldige TTN of een andere aanvaardbare rechtvaardiging;  

 
7° de handel of de poging tot handel in een verboden stof of verboden methode;  
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8° de toediening of de poging tot toediening aan een sporter binnen wedstrijdverband van een verboden 
methode of verboden stof, of de toediening of de poging tot toediening aan een sporter buiten 
wedstrijdverband van een verboden methode of een verboden stof die verboden is buiten 
wedstrijdverband;  
 
9° het meewerken, aanmoedigen, helpen, aanzetten tot, samenzweren, verbergen of om het even welke 
andere vorm van opzettelijke medeplichtigheid in het kader van een dopingpraktijk of poging tot 
dopingpraktijk of de niet-naleving van een opgelegde uitsluiting of schorsing door een andere persoon dan 
de sporter;  
 
10° verboden samenwerking. Onder verboden samenwerking wordt verstaan: de professionele of 
sportgerelateerde samenwerking van een sporter of begeleider met een begeleider die aan een van de 
volgende criteria voldoet. De begeleider:  
 a) valt onder de bevoegdheid van een ADO en is uitgesloten van deelname aan sportactiviteiten;  

 b) valt niet onder de bevoegdheid van een ADO en is niet uitgesloten van deelname aan 
sportactiviteiten conform de Code, maar hij is in een burgerlijke, strafrechtelijke of tuchtprocedure 
veroordeeld voor feiten die in een disciplinaire procedure conform de Code zouden worden 
beschouwd als een dopingpraktijk;  

 c) treedt op als eerste aanspreekpunt of tussenpersoon voor een persoon als vermeld in punt a) of  
 

 De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, a) is verboden gedurende de periode van 
uitsluiting. 

 
 De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, b) is verboden voor een periode van zes jaar vanaf 
de strafrechtelijke, burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke uitspraak of voor de periode van de 
opgelegde strafrechtelijke, burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke sanctie, als deze laatste langer is 
dan zes jaar. 

 
 De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, c) is verboden gedurende de periode het dat de 
persoon waarvoor de tussenpersoon optreedt, verboden is samen te werken met de sporter. 

 
 Voor de toepassing van deze bepaling is het noodzakelijk dat de sporter of begeleider vooraf 
schriftelijk door een bevoegde ADO, of door het WADA, op de hoogte is gebracht van de 
diskwalificerende status van de begeleider en de mogelijke gevolgen van de verboden 
samenwerking, en dat de sporter of begeleider de samenwerking redelijkerwijze kan vermijden. De 
ADO zal ook redelijke inspanningen leveren om de begeleider die het voorwerp is van de 
kennisgeving, mee te delen dat hij vijftien dagen heeft om aan de ADO te bewijzen dat de criteria, 
vermeld in het eerste lid, 10°, a) of b), niet van toepassing zijn. 

 
 Het eerste lid, 10° is ook van toepassing op de samenwerking met begeleiders die veroordeeld zijn 
voor feiten die voor 1 januari 2015 strafbaar waren, en nog niet verjaard zijn. 

 
 Het is aan de sporter of begeleider om aan te tonen dat de samenwerking met de begeleider, 
vermeld het eerste lid, 10°, a) of b), niet professioneel of sportgerelateerd is. 

 
 ADO’s die weet hebben van begeleiders die aan de criteria, vermeld in het eerste lid, 10°, voldoen, 
moeten die informatie doorgeven aan het WADA. 
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Art. 8. §1. Het bewijs van een dopingpraktijk moet geleverd worden door de ADO. De bewijsstandaard is 
meer dan een afweging van waarschijnlijkheid, maar minder dan een bewijs boven redelijke twijfel. 
 
Als de sporter of begeleider een vermoeden moet weerleggen of specifieke feiten en omstandigheden 
moet bewijzen, is de bewijsstandaard een afweging van waarschijnlijkheid. 
 
Feiten met betrekking tot een dopingpraktijk kunnen met alle middelen van recht worden vastgesteld, 
inclusief bekentenissen. 
 
§2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 gelden in disciplinaire procedures overeenkomstig 
artikel 3.2 van de Code de volgende bewijsregels: 

 1° analytische methoden of beslissingslimieten die door het WADA zijn goedgekeurd na overleg 
met de desbetreffende wetenschappelijke gemeenschap en die zijn onderworpen aan collegiale 
toetsing, worden verondersteld wetenschappelijk geldig te zijn. Elke sporter of begeleider die de 
veronderstelling van wetenschappelijke validiteit wil weerleggen, moet als opschortende 
voorwaarde eerst het WADA op de hoogte brengen van de betwisting en de grondslag ervan. Het 
TAS kan op eigen initiatief ook het WADA op de hoogte brengen van een dergelijke betwisting. Op 
verzoek van het WADA zal de TAS-commissie een geschikte wetenschappelijke expert aanstellen 
om haar te helpen bij de beoordeling van de betwisting. Binnen tien dagen nadat het WADA die 
kennisgeving en het TAS-dossier heeft ontvangen, heeft het WADA het recht om als partij te 
interveniëren, als amicus curiae op te treden of op een andere wijze bewijzen te leveren in een 
dergelijke procedure;  
 2° de door het WADA geaccrediteerde of goedgekeurde laboratoria worden vermoed de analyses 
van monsters en de bewaarprocedures te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de 
Internationale Standaard voor Laboratoria. De sporter kan dat vermoeden weerleggen door aan te 
tonen dat een afwijking van de Internationale Standaard voor Laboratoria heeft plaatsgevonden die 
redelijkerwijs het afwijkende analyseresultaat kan hebben veroorzaakt. Als de sporter het 
vermoeden weerlegt door aan te tonen dat een afwijking van de Internationale Standaard voor 
Laboratoria redelijkerwijs het afwijkende analyseresultaat kan hebben veroorzaakt, moet de ADO 
aantonen dat die afwijking het afwijkende analyseresultaat niet heeft veroorzaakt;  
 3° onregelmatigheden die niet tot een afwijkend analyseresultaat of een andere dopingpraktijk 
hebben geleid, maken dergelijke resultaten of bewijs niet ongeldig. Als de sporter of begeleider 
aantoont dat een onregelmatigheid redelijkerwijs geleid heeft tot het vaststellen van een 
dopingpraktijk op basis van een afwijkend analyseresultaat of een andere dopingpraktijk, moet de 
ADO aantonen dat die onregelmatigheid het afwijkende analyseresultaat niet heeft veroorzaakt of 
niet de feitelijke basis is voor de vastgestelde dopingpraktijk;  
 4° feiten die worden aangetoond op grond van een beslissing van een rechtbank of een bevoegd 
professioneel disciplinair orgaan waartegen geen beroepsprocedure loopt, vormen een 
onweerlegbaar bewijs van de feiten tegen de sporter of begeleider waarop de beslissing betrekking 
heeft, tenzij de sporter of begeleider aantoont dat de beslissing de principes van eerlijke 
rechtsbedeling schendt;  
 5° de commissie die optreedt in een hoorzitting over een dopingpraktijk, mag een negatieve 
gevolgtrekking maken ten aanzien van een sporter of begeleider die wordt beschuldigd van de 
dopingovertreding op basis van zijn weigering, nadat hij daarvoor redelijke tijd op voorhand is 
opgeroepen, om te verschijnen tijdens de zitting, hetzij persoonlijk of telefonisch, zoals opgedragen 
door de commissie, en de vragen van de commissie of de ADO die de dopingovertreding ten laste 
legt, te beantwoorden. 
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§3. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 en 2 gelden de volgende specifieke bewijsregels:  
 

 1° een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, kan blijken uit een van de volgende 
feiten:  
 a) de aanwezigheid van een verboden stof of metabolieten of markers ervan in het A-monster van 
de sporter, waarbij de sporter geen analyse vraagt van het B-monster en het B-monster niet wordt 
geanalyseerd;  
 b) de analyse van het B-monster bevestigt de aanwezigheid van een verboden stof of metabolieten 
of markers ervan in het A-monster van de sporter;  
 c) het B-monster wordt verdeeld over twee flessen en de analyse van de tweede fles bevestigt de 
aanwezigheid van de verboden stof of metabolieten of markers ervan in de eerste fles;  

 
 2° met uitzondering van de stoffen waarvoor in de verboden lijst specifiek een kwantitatieve limiet 
is opgegeven, vormt de aanwezigheid van om het even welke hoeveelheid van een verboden stof of 
metaboliet of marker ervan in een monster van een sporter als vermeld in punt 1°, een 
dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°.  

 
 Als uitzondering op de algemene regel kunnen de verboden lijst of de Internationale Standaarden 
bijzondere criteria vaststellen voor de beoordeling van verboden stoffen die ook door het lichaam 
kunnen worden aangemaakt;  

 
 3° een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, kan blijken uit bekentenissen, 
getuigenverklaringen, documenten, conclusies uit de analyse van het biologisch paspoort of 
analyses die op zich niet volstaan om een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, aan 
te tonen. 
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Aansluitingsformulier licentiehouders 

 

* Formulier éénmalig en in dubbel in te vullen: 
1 exemplaar wordt bijgehouden door de clubsecretaris 
1 exemplaar wordt bezorgd aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

 
* Licentiehouders van 18 jaar en ouder kunnen dit formulier eigenhandig invullen en ondertekenen. 
 
* Voor licentiehouders, jonger dan 18 jaar, wordt dit formulier meeondertekend door één van de ouders 

of de voogd. 
 
  
 
 

Naam:                                                                                                      
 

Straat:                                                                           nr.:  __________ 
 

Postnummer:                                     Gemeente:                                           
 

Geboren op:        /        /              te:        
                                                  

bevestigt hierbij zijn/haar aansluiting bij de club: 
 

________________________________________________ 
 
 
  voor volgende discipline(s): 
 
  ________________________________________________ 
 
 

Datum:        /      /             (ondertekening) 
 
 

Handtekening sporter    Naam ouder of voogd 
 

...........................................  ............................................. 
 
 
 
 

Bijlage van de transferreglementering: te verkrijgen bij de clubsecretaris! 
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Het VLAAMS  PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1 
Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de grondwet.  
 
 
HOOFDSTUK I - Definities 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 
 
1. Sportmanifestatie: elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of demonstratieve 

doeleinden in georganiseerd verband; 
 
2. Niet-professionele sportbeoefenaar: de sportbeoefenaar die zich voorbereidt op of deelneemt aan een 

sportmanifestatie en daarvoor geen arbeidsovereenkomst heeft aangegaan in het kader van de wet van 
24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;  

 
3. Sportvereniging: elke vereniging die bij overeenkomst of krachtens haar statuten hoofdzakelijk tot doel 

heeft sportmanifestaties te organiseren; 
 
4.  Sportfederatie: groepering van sportverenigingen die bij overeenkomst of krachtens haar statuten 
 hoofdzakelijk tot doel heeft sportmanifestaties te organiseren; 
 
5.  Opgezegde sportvereniging: de sportvereniging waarbij de niet-professionele sportbeoefenaar 

gedurende het voorbije sportseizoen aangesloten was en waarmee de overeenkomst is opgezegd; 
 
6.  Hoge Raad: de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport, opgericht bij het decreet van 23 juli 1992 houdende 

oprichting van een Vlaamse Hoge Raad voor de Sport. 
 
HOOFDSTUK II - De vrijheidsregeling 
 
Artikel 3 
1. De niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn 

sportvereniging jaarlijks te beëindigen. Het gaat hier om de overeenkomst van lidmaatschap, waarbij 
de niet-professionele sportbeoefenaar bij zijn toetreden tot de sportvereniging de rechten en de 
plichten van dat lidmaatschap aanvaardt, voor zover deze rechten en plichten niet strijdig zijn met de 
bepalingen van dit decreet of met andere bepalingen van dwingend recht. 
Dit gebeurt op straffe van nietigheid bij een tussen 1 juni en 30 juni ter post aangetekende brief aan de 
opgezegde sportvereniging en aan de sportfederatie. De poststempel van de aangetekende brief geldt 
als bewijs van verzending. De brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend. 
De Vlaamse regering kan op verzoek van een sportfederatie de in het vorige lid bepaalde data 
aanpassen aan de behoeften van de betrokken sporttak, voor zover de nieuwe opzeggingsperiode ten 
minste één maand bedraagt. 
De sportverenigingen en de sportfederaties zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige 
beëindiging van de overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije 
keuze van aansluiting bij een nieuwe sportvereniging door de niet- professionele sportbeoefenaar 
eerbiedigen.  
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2.  De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige 
beëindiging van een overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn 
sportvereniging, naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van de niet-professionele 
sportbeoefenaar van de opgezegde sportvereniging naar een andere vereniging, is verboden.  

 Dit is evenzeer het geval wanneer de niet- professionele sportbeoefenaar zijn overeenkomst regelmatig 
beëindigt om naar een andere sportvereniging over te gaan en daar een professioneel statuut 
aanneemt. 

 
3.  Interne reglementen van de sportfederaties, die onder meer bepalingen bevatten over de voorwaarden 

en de wijze van aansluiting, de opleiding en de financiering van de opleiding en de algemene werking 
van de federatie en de sportverenigingen, mogen niet in strijd zijn met de vrijheidsregeling zoals 
bepaald in dit artikel. 

 
 
HOOFDSTUK III - Waarborgen 
 
Artikel 4 
Nietig is elke bepaling van een reglement of een overeenkomst die ertoe strekt - in strijd met dit decreet en 
met de uitvoeringsbesluiten ervan - de rechten van de niet-professionele sportbeoefenaar aan te tasten of 
hem zwaardere verplichtingen op te leggen. 
 
Artikel 5 
De overeenkomst van een minderjarige sportbeoefenaar met een sportfederatie of een sportvereniging 
moet op straffe van nietigheid worden vastgesteld door een geschreven stuk dat meeondertekend is door 
de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige. 
De sportverenigingen en de sportfederaties hebben de plicht om bij de aansluiting van een lid, op de 
keerzijde van de aansluitingskaart te vermelden waar en hoe de volledige reglementen van de 
sportvereniging kunnen worden geraadpleegd. 
Tevens krijgt het nieuwe lid bij zijn aansluiting een bondige samenvatting van de reglementen van de 
federatie inzake de vrijheidsregeling, met inzonderheid de overeenkomstig artikel 3, punt 1 na te leven 
opzeggingsperiode, en de disciplinaire maatregelen, alsmede van de verzekeringsovereenkomsten, 
inzonderheid inzake ongevallen en aansprakelijkheid, die ten behoeve van de sportbeoefenaars zijn 
aangegaan. Wijzigingen worden schriftelijk aan de sportbeoefenaar meegedeeld. Het nieuwe lid wordt ook 
ingelicht over de waarborgen die dit decreet de niet-professionele sportbeoefenaar biedt. 
 
Artikel 6 
Elk concurrentiebeding moet als niet-geschreven worden beschouwd. 
 
Artikel 7 
Iedere overeenkomst tot arbitrage, gesloten voor het ontstaan van een geschil waartoe de toepassing van 
dit decreet aanleiding kan geven, is van rechtswege nietig. 
 
HOOFDSTUK IV - De tuchtregeling 
 
Artikel 8 
De disciplinaire procedure en de maatregelen in de statutaire, reglementaire en contractuele bepalingen 
van de sportfederatie of de sportvereniging moeten de rechten van de verdediging van de 
niet-professionele sportbeoefenaar waarborgen. Deze waarborg is van toepassing voor zover het een 
tuchtregeling betreft die niet voorgeschreven is door het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch 
verantwoorde sportbeoefening.  
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De waarborg houdt onder meer in: 
 
1   dat de organen die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen uit te spreken, samengesteld zijn uit een 

of meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken 
zijn geweest bij het voorafgaand onderzoek; 

 
2   dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet- professionele sportbeoefenaar beslist 
 wordt met gesloten deuren zitting te houden of de  openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare 
 orde of de goede zeden; 
 
3   dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars 

en ter zake aangepaste maatregelen bevat; 
 
4 dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens: 

a)  schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten; 
b)  het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of 

vertegenwoordigd door een raadsman alle stukken van het dossier in te zien; 
c)  het recht heeft om, zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire 

maatregelen uit te spreken, te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn 
keuze; 

d)  het recht heeft om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal niet begrijpt of 
niet spreekt; 

e)  het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en 
aanvullende onderzoeksmaatregelen te vragen ; 

 
5 dat de disciplinaire maatregelen uitgesproken worden bij gemotiveerde beslissing en vatbaar zijn voor 

hoger beroep bij een beroepsinstantie die minstens uit drie personen bestaat. 
 
 
HOOFDSTUK V - Controle- en strafmaatregelen 
 
Artikel 9 
1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de ambtenaren die 

de Vlaamse regering aanwijst toezicht op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. Deze ambtenaren hebben, voor wat het toezicht op de naleving van dit decreet en zijn 
uitvoeringsbesluiten betreft, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. De 
sportverenigingen en de sportfederaties, en meer in het bijzonder de personen die wettelijk, statutair of 
feitelijk de bevoegdheid hebben om de sportvereniging of de sportfederatie te vertegenwoordigen, zijn 
ertoe gehouden hun volledige medewerking bij dit toezicht te verlenen. 

 
2. Om hun opdracht van toezicht uit te voeren, mogen de ambtenaren bedoeld in 1 : 

1   elk onderzoek instellen en alle inlichtingen inwinnen die zij noodzakelijk achten om zich ervan te 
vergewissen dat de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden nageleefd; 

2   alle personen ondervragen over alle feiten die nuttig zijn voor de uitoefening van het toezicht; 
3   inzage en afschrift nemen van alle documenten die vereist zijn om de bij dit decreet en zijn 

uitvoeringsbesluiten bepaalde opdracht te vervullen en ze tegen ontvangstbewijs in beslag nemen. 
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3. De aangewezen ambtenaren hebben, voorzien van de passende legitimatiebewijzen, toegang tot alle 

lokalen van de sportvereniging en de sportfederatie die beschouwd kunnen worden als plaatsen 
toegankelijk voor het publiek. Tot de bewoonde lokalen hebben zij slechts toegang tussen vijf uur 's 
morgens en negen uur 's avonds en wanneer de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf 
toestemming heeft gegeven. 

 
4. De aangewezen ambtenaren kunnen bij de uitvoering van hun opdracht de bijstand vorderen van de 

gemeentepolitie of de rijkswacht. 
 
5. De aangewezen ambtenaren stellen de overtredingen vast door middel van processen-verbaal die 

bewijs leveren zolang het tegendeel niet bewezen is. Deze processen-verbaal worden binnen zeven 
dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van de overtreding, aan de Vlaamse regering 
gezonden. De Vlaamse regering stuurt hiervan binnen veertien dagen, te rekenen van de datum van de 
vaststelling van de overtreding, een eensluidend verklaard afschrift aan de procureur des Konings en 
aan de overtreder. 

 
Artikel 10 
1. Als een sportvereniging of een sportfederatie een of meer bepalingen van dit decreet niet naleeft, zal 

de Vlaamse regering haar aanmanen deze bepalingen na te volgen, naar gelang van het geval binnen 
een termijn van acht dagen tot zes maanden. 

 
2. Na advies van de Hoge Raad over de aard van de op te leggen sanctie, kan de Vlaamse regering aan elke 

sportvereniging of sportfederatie die binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de in punt 1 
bedoelde aanmaning, een of meer van de hiernavolgende sancties opleggen, nadat de vereniging of 
federatie de gelegenheid heeft gekregen om haar standpunt te verantwoorden en zich te verdedigen: 
1   de verplichte openbaarmaking, op kosten van de sportvereniging of van de sportfederatie, van de 

aanmaning en in voorkomend geval van de hierna genoemde sancties. Dit dient te gebeuren door 
aanplakking op de door de Vlaamse regering te bepalen plaatsen en door opname in minstens vijf 
kranten of weekbladen die zij aanwijst; 

2   het verbod dat onverschillig welk openbaar bestuur gedurende een periode van ten hoogste drie 
jaar volgend op de sanctie subsidies van welke aard ook zou toekennen aan de sportvereniging of 
de sportfederatie; 

3 het verbod voor de sportvereniging of de sportfederatie om gedurende een termijn van minstens 
één maand en hoogstens zes maanden sportmanifestaties te organiseren binnen het geheel of een 
gedeelte van de Vlaamse Gemeenschap; 

4   het opleggen van een geldboete die naar gelang van het geval per overtreding kan variëren van 
10.000 fr. tot 100.000 fr. voor een sportvereniging, en van 100.000 fr. tot 1.000.000 fr. voor een 
sportfederatie. 

 
3. Alle overheden zijn verplicht aan de sportvereniging of de sportfederatie, bedoeld in punten 2 en 3, elke 

vergunning om sportmanifestaties te houden te weigeren of in te trekken. 
 
Artikel 11 
1. Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig tot 

tweeduizend frank of met één van die straffen alleen worden gestraft: 
1 de personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de 

sportfederatie te vertegenwoordigen en die weigeren de gevolgen te erkennen van de regelmatig 
ingestelde procedure tot beëindiging van de overeenkomst tussen de sportbeoefenaar en zijn 
sportvereniging, zoals bepaald in artikel 3, punt 1 ; 
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2   de personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de 
sportfederatie te vertegenwoordigen, en die het verbod tot het betalen van enige vergoeding, in 
welke vorm of benaming ook, genoemd in artikel 3, punt 2 overtreden; 

3   de personen die wettelijk, statutair of feitelijk bevoegd zijn om de sportvereniging of de 
sportfederatie te vertegenwoordigen en die zich schuldig maken aan het niet toestemmen in, het 
misleiden van of het zich verzetten tegen het toezicht bepaald in artikel 9. 

 
2.  Poging tot één van de wanbedrijven in  1 wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 

een maand en met een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank of met één van die 
straffen alleen. 

 
3.  In geval van herhaling binnen twee jaar vanaf de datum waarop de veroordeling wegens een 

wanbedrijf zoals bepaald in punt 1 of punt 2 in kracht van gewijsde is getreden, worden de in punt 1 of 
punt 2 bepaalde straffen verdubbeld. 

 
 
HOOFDSTUK VI - Opheffings- en slotbepalingen 
 
Artikel 12 
Opgeheven worden: 
1   het decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar; 
2   het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende uitvoering van het decreet van de cultuurraad voor 

de Nederlandse cultuurgemeenschap van 25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de 
niet-betaalde sportbeoefenaar. 

 
Artikel 13 
De sportverenigingen of de sportfederaties die ter uitvoering van het artikel 3 van het decreet van 25 
februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar een aanpassing hebben 
gekregen van de periodes, blijven deze aangepaste periodes behouden, met dien verstande dat de 
begindatum van de opzeggingstermijn onveranderd blijft en dat vanaf dan de absolute duur van de 
aansluitende periodes in overeenstemming wordt gebracht met het bepaalde in artikel 3, punt 1.  
 
Artikel 14 
Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1997. 
 
AANGENOMEN DOOR HET VLAAMS PARLEMENT, 
Brussel, 3 juli 1996. 



 



 
 

Verklaring niet-gebruik muziek 
(rechten SABAM) 

Seizoen 2017-2018 
 

 2017 www.Gymfed.be Pagina: 1 Datum: 01.09.2016 

 

Algemene 
richtlijnen 

 

Ondergetekende, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..(naam),  

Functie ……………………………………………………………………………………..………. (gemachtigd om de club te 

vertegenwoordigen) ………………………………………………………………………………..…………..…. (naam club) verklaart 

hierbij dat onze club geen muziek zal gebruiken tijdens het seizoen 2017-2018 voor de activiteiten die vallen 

onder het centralisatiecontract dat Gymfed afgesloten heeft met Sabam. 

 

Onze club traint in het seizoen 2017 – 2018 op de volgende locaties: 

Naam zaal Straat + nummer Postcode + gemeente 

   

   

   

   

   

   

 

Dit impliceert dat de club tijdens het seizoen 2017-2018 geen muziek zal gebruiken bij het organiseren van 
trainingen, lessen, oefenmomenten, wedstrijden of andere sportieve activiteiten.  Indien de club voor een 
specifiek evenement alsnog muziek wenst te gebruiken, zal hiervoor contact moeten opgenomen worden 
met SABAM om de nodige licentie te bekomen (http://www.sabam.be/nl/sabam/evenementen). 
 

………………………………………..…………… (naam & handtekening)    ……/……/………… 

(datum) 

 

 

Formulier in te dienen bij Gymfed uiterlijk 15/9/2017! 

BELANGRIJKE OPMERKING INDIEN DE GEMEENTE EEN AKKOORD HEEFT MET SABAM (regelgeving Sabam) 

Indien uw club traint in een zaal die eigendom is van de gemeente & indien de gemeente een akkoord heeft 
afgesloten met SABAM voor de algemene sonorisatie van hun lokalen, wordt de club NIET ontslagen van het 
betalen van een SABAM-bijdrage. De contractuele toelating die de gemeente van SABAM ontvangen heeft is 
immers niet overdraagbaar aangezien enkel de activiteiten georganiseerd door de gemeente hierdoor 
worden gedekt. Een gymclub die zijn eigen/specifieke muziek gebruikt tijdens zijn trainingen komt bijgevolg 
wel in aanmerking bij de berekening van de rechten in het kader van de overeenkomst tussen GymFed & 
SABAM.  

 

http://www.sabam.be/nl/sabam/evenementen
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Veranderen van club tijdens officiële transferperiode 

 

Deze procedure kan enkel gebruikt worden na 30 juni van elk jaar (met uitzondering van de discipline rope 

skipping na 31 augustus van elk jaar). Deze brief dient aangetekend verstuurd te worden aan de 

Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Zuiderlaan 13, 9000 Gent). De datum op de poststempel geldt als bewijs 

van verzending. 

 

Hierbij laat ik weten dat ik, __________________________________________________________ geboren 

op _____ / _____ / __________ wonende te: 

Straat:   _____________________________________________________ huisnummer: ______ bus: ______ 

Postcode: __________ Gemeente: ___________________________________________________________ 

mij, met ingang van de datum op de poststempel, niet langer aansluit bij de club: 

_______________________________________________________________________________________ 

Deze overgang gebeurt met wederzijdse toestemming van beide clubs. 

 

Datum, naam en      Datum, naam en  

handtekening clubsecretaris verlatende club   handtekening hoofdcoach verlatende club 

 

 

 

 

Datum, naam en      Datum, naam en 

handtekening clubsecretaris nieuwe club   handtekening hoofdcoach nieuwe club 

 

 

 

 

Datum, naam en      Datum, naam en 

handtekening sporter      handtekening ouder (*), 

 

 

 

 

(*) Handtekening ouders of wettige voogd is enkel nodig indien de sporter minderjarig is. 
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Algemene 
richtlijnen 

Veranderen van club tijdens officiële transferperiode 

 

Deze procedure kan enkel gebruikt worden tussen 1 juni en 30 juni van elk jaar (met uitzondering van de 

discipline rope skipping waar de transferperiode is vastgelegd tussen 1 augustus en 31 augustus van elk 

jaar). Deze brief dient aangetekend verstuurd te worden aan de clubsecretaris van de club die je verlaat, en 

aan de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Zuiderlaan 13, 9000 Gent). De datum op de poststempel geldt als 

bewijs van verzending. 

 

Hierbij laat ik weten dat ik, __________________________________________________________ geboren 

op _____ / _____ / __________ wonende te: 

Straat:   _____________________________________________________ huisnummer: ______ bus: ______ 

Postcode: __________ Gemeente: ___________________________________________________________ 

mij, met ingang van de datum op de poststempel, niet langer aansluit bij de club: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Datum: _____ / _____ / ___________    Datum (*): _____ / _____ / ___________ 

Naam sporter:        Naam ouders (*): 

____________________________________              __________________________________ 

 

Handtekening sporter:       Handtekening ouders (*): 

____________________________________   ____________________________________ 

 

 

(*) Handtekening ouders of wettige voogd is enkel nodig indien de sporter minderjarig is. 
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