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1. Algemeen 

→ Totaal 134 respondenten (72,18% bestuursleden en 27,82% choreografen en lesgevers)  
van 95 verschillende dans en/gymclubs. 

→ Dansaanbod van de clubs 

 

→ De gemiddelde club heeft 9 dansgroepen, 158 dansers, 9 choreografen en biedt 13u dans per week 
aan. 

→ Hoe ouder de doelgroep hoe minder dans er aangeboden wordt. Er is een groter aanbod voor 
kinderen uit de lagere en middelbare school dan voor volwassenen. Vaak is er ook een aanbod voor 
45+. 

→ Algemeen profiel van een club: 

o Aanbod van de lessen wordt georganiseerd op jaarbasis: 96,97%. 
o De meeste danslessen vinden plaats in een sporthal: 89,39% (waarvan 42,42% zonder 

spiegelwand). 
o 84,38% van de clubs biedt dans aan voor minder dan € 5/les. 

→ Gemiddeld bedrag per les (+/- 60’-90’): 

 

Resultaten enquête dans 
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→ 76,92% van de clubs heeft geen bevoorrecht gebruik van de zaal. 

→ 90,91% van de clubs is tevreden over de communicatie met de Gymfed-medewerkers.  

→ Aanbod Gymfed: 
Online inschrijven vinden de clubs de minste meerwaarde. De anderen (applicatieledenbeheer, 
centralisatiecontract SABAM en verzekeringspolissen) scoren goed.  
Er is vraag naar meer ondersteuning bij de organisatie van wedstrijden en nieuwe disciplines. 

→ Sporttechnische ondersteuning:  
Vraag naar bijscholingen ivm danscircuit, voorbeelden (zowel choreografieën als uitvoeringen van 
bewegingen) en doelstellingen die de dansers moeten kunnen aan het einde van het seizoen. 

→ Gemiddelde voorbereidingstijd die een lesgever/choreograaf nodig heeft voor een les: 50 minuten 

(spreiding 15min en 4uur). 

→ Vaak halen lesgevers hun inspiratie voor hun lessen bij zichzelf(creativiteit en eigen ervaringen), 

vanop internet of uit andere sporten zoals yoga, pilates en dergelijke. Natuurlijk halen ze ook 

inspiratie uit andere voorstellingen en cursussen. 

→ Clubs zijn bereid om aan volgende activiteiten deel te nemen (zeker – misschien – nooit): 

 

 

 

  



 2017 www.gymfed.be  3 

→ De lesgevers/choreografen met een erkend dansdiploma:  

 

→ Lesgevers en choreografen die interesse hebben in het behalen van een officieel diploma voor 
danslesgevers (theoretische en praktische cursus met meer dan 20 contacturen): 

 

→ Score van Gymfed voor het aanbod ‘dans’ binnen haar werking: 

 

→ Algemene suggesties: 

o Het zou interessant zijn dat Gymfed op een bepaalde manier dansdiploma’s erkent die door 
de VTS niet erkend worden (bijvoorbeeld in Q4Gym). 

o Er is nood aan technische programma’s voor dans, motivatietools,… 
o Er is vraag naar meer dansworkshops en opleidingen. 
o Meer aandacht voor dans in het online magazine Gymtalk! en op Gymfed.be 
o Hoe past dans binnen Gymfed?  Welke dans ondersteunen? Enkel dans als sport? 
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2. Wedstrijden

→ Meer dan de helft van de clubs (56%) 
neemt deel aan de wedstrijden van het 
danscircuit van Gymfed. 

 

 
 

→ 55% neemt deel aan dansactiviteiten 
buiten Gymfed zoals DanceWaves, 
Danssport Vlaanderen, lokale 
wedstrijden,... 
 

→ Tevredenheid over de aspecten van het danscircuit: 

 Tevreden Ontevreden 

Aantal danswedstrijden 56,76% 43,24% 

Timing in de jaarkalender 75,67% 24,33% 

Accommodaties 89,19% 10,81% 

Het reglement 64,86% 35,14% 

Verdeling A- en B-circuit 64.86% 35,14% 

Verdeling leeftijdscategorieën 77,78% 22,22% 

Verdeling genres (jazz en trends) 73,68% 26,32% 

Administratie vooraf 81,08% 18,92% 

Communicatie 66,67% 33,33% 

Juryverplichting die op het principe van 
solidariteit tussen de clubs is opgebouwd 

50,00% 50,00% 

Organisatie ter plaatse 83,79% 16,21% 

→ 4 clubs hebben interesse in het organiseren van een danswedstrijd in een eigen accommodatie en 6 
clubs zijn bereid om een werkgroep ter beschikking stellen om op een andere locatie een 
danswedstrijd te organiseren. 
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→ Suggesties wedstrijden: 

o Wedstrijden organiseren over heel het land en niet enkel in West- en Oost-Vlaanderen. 

o Toelaten dat van club ‘x’ meer dan één groep met eenzelfde leeftijd kan deelnemen binnen 

een leeftijdscategorie (Kids, Youth of Adults). 

o De clubs niet meer zelf laten bepalen op welk niveau ze een groep inschrijven. Aan de hand 

van resultaten van het vorige seizoen of de eerste wedstrijd, de clubs indelen in een niveau 

voor de rest van het seizoen. 

o Bij de categorie Kids opnieuw opteren voor het gebruik van een puntensysteem in plaats 

van een rangorde. Het competitiegehalte is nu weggevallen.  

o Opsplitsen van het B-circuit: Jazz en trends (idem A-circuit) 

o Tickets op voorhand online aankopen om teleurstelling aan de kassa te vermijden. 

o A- en B competities, niet gelijk in aantal en de opdeling van de niveaus is niet altijd 

duidelijk. 

3. Jury 

→ Meningen over de jurywerking: 

 Akkoord Niet akkoord 

Het juryexamen ligt in de lijn van de inhoud van de 
cursus. 

100,00% 0,00% 

Het niet-afvaardigen van een jurylid is een nadeel 
voor de deelnemende club. 

75,75% 24,25% 

Ik vind het nodig dat juryleden regelmatig (2-jaarlijks) 
hun juryskillz bijscholen (recyclage). 

70,59% 29,41% 

Het online platform (waarbij theorie van jurycursus 
thuis ingestudeerd wordt en online examen wordt 
afgelegd) is tijdswinst voor het potentiële jurylid en is 
drempelverlagend. 

90,91% 9,09% 

Over het algemeen kan ik mij vinden in de scores van 
de juryleden op de wedstrijden. 

48,39% 51,61% 

De afvaardiging van een jurylid per club moet een 
basisprincipe blijven. 

48,48% 51,52% 

Om neutraliteit te bewaren kan je alleen werken met 
een extern professioneel jurypanel. 

87,88% 12,12% 

 

→ Suggesties jury 

o Onafhankelijke jury (met danservaring) (extern + eventueel enkele club juryleden). 

o Mogelijkheid tot feedback van de jury. 

 


