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Inleiding 

 
 
Beste voorzitter, 

Beste secretaris, 

Beste trainer, 

 

Jullie hebben een topsporter in de clubrangen. Proficiat daarvoor: dat betekent dat jullie hem/haar alvast een goede 

basistraining hebben gegeven waarop de topsportopleiding verder kan bouwen. 

Een topsporter brengt echter ook de nodige organisatorische, administratieve & financiële gevolgen met zich mee. 

Hieronder vinden jullie iets meer uitleg. 

 
Veel leesplezier! 
 
Het Gymfed-topsportteam 
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1. De partijen 
 

Gymfed sluit met elke topsporter een sportieve overeenkomst af. De afspraken in deze overeenkomst zijn telkens 

geldig voor 1 jaar. De overeenkomst loopt van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

 

 
 

De topsportopleiding Artistieke Gymnastiek (Toestelturnen Jongens en Meisjes) is een piramidale structuur waarbij de 

topsportgymnast doorgroeit vanuit de onderbouw (basisschoolclub of regioclub) naar de bovenbouw 

(beloftencentrum, topsportschool & tenslotte topsportcentrum). Doorheen deze piramide wordt de topsportgymnast 

voortdurend begeleid door professionele trainers & vanaf de bovenbouw ook door een medische cel. 

 
De topsportopleiding acrobatische gymnastiek bestaat enkel uit de topsportschool/topsportcentrum (instroom is dan 

ook alleen mogelijk vanaf het 1e middelbaar). Er is eveneens medische begeleiding. 

 

  

(6e leerjaar en 1e middelbaar) 

Beloftencentrum 

Clubs 

http://www.gymfed.be/
http://www.gymfed.be/
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2. Kosten voor de gymnast 
 

2.1 Opleidingskosten en stagekosten 
 
De opleidingskost is afhankelijk van de positie van de gymnast binnen de opleidingspiramide. De 

opleidingsvergoedingen zijn komend seizoen de volgende: 

 

Algemeen Opleidingsvergoedingen 2016-2020 Stagevergoedingen 2016-2020 

  
Toestelturnen 

Jongens 
Toestelturnen 

Meisjes 
Acro 

Toestelturnen 
Jongens 

Toestelturnen 
Meisjes 

Acro 

4de leerjaar 1.200 € 1.200 €   

inbegrepen in 
opleidingsvergoeding 

  

5de leerjaar 1.200 € 1.200 €     

6de leerjaar 1.200 € 1.200 €     

6de leerjaar Gent 1.200 € 1.200 €   max 720€  

1ste middelbaar 1.300 € 1.300 € 1.300 € max 720€ max 720€ max 720€ 

2de middelbaar 1.400 € 1.400 € 1.400 € max 900€ max 900€ max 900€ 

3de middelbaar 1.400 € 1.400 € 1.400 € max 900€ max 900€ max 900€ 

4de middelbaar 1.400 € 1.400 € 1.400 € max 900€ max 900€ max 900€ 

5de middelbaar 1.400 € 1.400 € 1.400 € max 900€ max 900€ max 900€ 

6de middelbaar 1.400 € 1.400 € 1.400 € max 900€ max 900€ max 900€ 

Hoger onderwijs geen geen  geen  geen geen  geen  

       

Uitzonderingen Opleidingsvergoedingen 2016-2020 Stagevergoedingen 2016-2020 

Wie in de nationale selectie zat voor een Wereldkampioenschap / Olympische Spelen/ Wereldspelen (senior-niveau) 
Acro: Noam Patel 
Deze lijst wordt jaarlijks aangepast 

  
Toestelturnen 

Jongens 
Toestelturnen 

Meisjes 
Acro 

Toestelturnen 
Jongens 

Toestelturnen 
Meisjes 

Acro 

3de middelbaar nvt nvt 1.200 € nvt nvt max 900€ 

4de middelbaar nvt 1.200 € 1.200 € nvt geen geen 

5de middelbaar nvt 1.200 € 1.200 € nvt geen geen 

6de middelbaar nvt 1.200 € 1.200 € nvt geen geen 

 

Het bedrag voor de stages zal berekend worden per stageperiode (binnen- of buitenland) met een bedrag van 
20€/dag. Dit om de kost van zowel overnachting als maaltijden deels (de globale kost is € 48 per dag) terug te 
vorderen (dit conform kost internaat tijdens schoolperiode). 

http://www.gymfed.be/
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2.2 Uitleg Opleidingskosten bovenbouw en 6e leerjaar Gent 
 
Voor de bovenbouw (vanaf het middelbaar) bedraagt de opleidingskost voor dit seizoen maximaal 1400€ en de 
maximale stagekost 900€ (details zie tabel vorige pagina). De facturatie zal gebeuren in schijven waarbij de 
mogelijkheid bestaat om hiervoor een afbetalingsplan aan te vragen bij Leen Brusselmans 
(leenbrusselmans@gymfed.be of 09/243 12 03). 
 

• Factuur 1 eind september: Opleidingsvergoeding 2019-2020 deel 1: 800€  

• Factuur 2 in oktober: Stages zomervakantie 2019 

• Factuur 3 in januari: Stages september 2019 tem december 2019 en opleidingsvergoeding 2019-2020 
deel 2: het resterende bedrag 

• Factuur 4 in juni: Stages januari 2020 tot en met juni 2020 
 

In geval van uitstroom wordt de opleidingsvergoeding als volgt aangerekend: 

• Uitstroom voor 1 september: Stages dienen betaald te worden. 

• Uitstroom na 1 september en voor 1 november: 500€ te betalen + stages 

• Uitstroom na 1 november en voor 1 januari: 800€ te betalen + stages 

• Uitstroom na 1 januari en voor 1 maart: 1000€ te betalen + stages 

• Uitstroom na 1 maart: volledige opleidingsvergoeding + stages dienen betaald te worden, geen 
terugbetalingen. 
 

Opgelet: de datum van uitstroom wordt bepaald door schriftelijke en mondelinge melding aan de trainer, het 
Topsportsecretariaat (Topsport@gymfed.be) en  de topsportverantwoordelijke 
(Valerievancauwenberghe@gymfed.be) 
 
Bij openstaande rekeningen behoudt Gymfed het recht gymnasten niet uit te zenden voor selecties, stages en 
wedstrijden. 

 

2.3 Uitleg Opleidingskosten Onderbouw 
 

Voor de Onderbouw bedraagt de opleidingskost voor dit seizoen 1200€. Hiervoor ontvangen de ouders een 
factuur eind augustus te voldoen tegen eind februari. Het is mogelijk om hiervoor een afbetalingsplan van 
200€/maand aan te vragen bij Leen Brusselmans (leenbrusselmans@gymfed.be of 09/243 12 03) 

 
In geval van uitstroom wordt de opleidingsvergoeding als volgt aangerekend: 

• Uitstroom voor 1 september: 300€ te betalen. 

• Uitstroom na 1 september en voor 1 november: 500€ te betalen. 

• Uitstroom na 1 november en voor 1 januari: 800€ te betalen 

• Uitstroom na 1 januari en voor 1 maart: 1000€ te betalen. 

• Uitstroom na 1 maart: volledige opleidingsvergoeding dient betaald te worden, geen terugbetalingen. 

 
Opgelet: de datum van uitstroom wordt bepaald door schriftelijke en mondelinge melding aan de trainer, het 
Topsportsecretariaat (Topsport@gymfed.be) en  de topsportverantwoordelijke 
(Valerievancauwenberghe@gymfed.be) 
 
Bij openstaande rekeningen behoudt Gymfed het recht gymnasten niet uit te zenden voor selecties, stages en 
wedstrijden. 

 

 

  

http://www.gymfed.be/
mailto:leenbrusselmans@gymfed.be
mailto:Topsport@gymfed.be
mailto:Valerievancauwenberghe@gymfed.be
mailto:leenbrusselmans@gymfed.be
mailto:Topsport@gymfed.be
mailto:Valerievancauwenberghe@gymfed.be
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2.4 Medische kosten 
 

a) Gymnasten die trainen in Gent 

De dagdagelijkse (para)medische begeleiding is inbegrepen in de opleidingsvergoeding voor de gymnasten die trainen 
in Gent. De kosten voor (para)medische begeleiding in geval van blessure wordt via de mutualiteit van de gymnast 
teruggevorderd. 

 
Voor de gymnasten die trainen in Gent wordt de tape voor MEDISCHE doeleinden (i.e. taping voor letselpreventie & 
taping voor behandeling van blessures) betaald door Gymfed. Tape voor gymnasten buiten het centrum in Gent is ten 
laste van de ouders. 

 
Extra medische kosten zijn ten laste van de ouders: 

• medische screening & opmaken medisch protocol 

• niet-topsport gerelateerde paramedische begeleiding  

• consultaties bij specialisten (ook bij de specialisten die naar het TSC Gent komen); 

• medische beeldvorming; 

• structurele medicatie/supplementen; 

• tape voor niet-medische doeleinden; 

• extra consultaties/behandelingen op eigen initiatief 

• … 
 

b) Gymnasten die trainen buiten het centrum in Gent 

 

Alle medische kosten zijn ten laste van de ouders. 

 
2.5.  Ongevallen 
 
Gymnasten die trainen in een regio/basisschoolclub en dit is tevens hun moederclub. Gelieve de vernieuwde 

procedure voor aangifte van ongevallen te volgen. 

De aangifte dient vanaf nu online te gebeuren via het ledenbeheer. 

Indien hier vragen over zijn, gelieve contact op te nemen met Leen Brusselmans (leenbrusselmans@gymfed.be of 

09/243 12 03) 

 

Gymnasten waarvan de moederclub niet gelijk is aan de trainingslocatie mogen de aangifte nog steeds op papier 

indienen. Let op: er moet duidelijk opstaan in de rechterbovenhoek dat het over topsport gaat!  

http://www.gymfed.be/
mailto:leenbrusselmans@gymfed.be
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3. Doorstortingen naar de moederclub 
 

3.1 Overzicht 
Gymfed stort een deel van de opleidingsvergoeding door naar de clubs. Deze doorstortingen verlopen volgens 

onderstaand schema. De bedragen in dit schema zijn de bedragen per gymnast. 

Moederclub = Thuisclub = club waar de gymnast lid is  

 

Studiejaar Centrum 
Vergoeding moederclub 

(per gymnast) 

4e lj Basisschoolclub / Regioclub € 200,00 

5e lj Basisschoolclub / Regioclub € 200,00 

6e lj Basisschoolclub / Regioclub € 200,00 

1 MO Beloftencentrum (TTM, TTJ) 
Topsportschool (ACRO) 

€ 200,00 

2 MO Beloftencentrum (AGH) 
Topsportschool (AGD/ACRO) 

€ 200,00 

3 MO Topsportschool € 200,00 

4 MO Topsportschool € 200,00 

5 MO Topsportschool € 200,00 

6 MO Topsportschool € 200,00 

Vanaf 1e Hoger Topsportcentrum Geen 
 

De berekening van deze vergoedingen zal telkens in februari gebeuren. U ontvangt hierover op dat moment een brief. 

De uitbetaling gebeurt begin maart (mits voldaan is aan de voorwaarden: zie lager).  

 

3.2  Uitstroom 
 

Bij uitstroom van de gymnast uit het topsportsysteem worden de volgende terugbetalingsregels gehanteerd: 

• Voor de moederclub: 
▪ Uitstroom voor eind september: geen doorstorting. 
▪ Na 1 oktober: 50€ voor de moederclub en 75€/maand aan de BSC startende vanaf september. 
▪ Uitstroom bij wedstrijddeelname: 100€ bij deelname aan 1 wedstrijd, volledige doorstorting bij 

deelname aan meerdere wedstrijden. 

• Voor de BSC: 
▪ Uitstroom voor eind september: geen doorstorting. 
▪ Na 1 oktober: 75€/maand aan de BSC startende vanaf september. 

 
Opgelet: de datum van uitstroom wordt bepaald door schriftelijke en mondelinge melding aan de trainer, het 
Topsportsecretariaat (Topsport@gymfed.be) en  de topsportverantwoordelijke 
(Valerievancauwenberghe@gymfed.be) 

 

3.3 Voorwaarden mbt vergoedingen voor moederclubs 
 

De vergoedingen voor de moederclubs worden uitgekeerd aan de moederclub waarbij de gymnast op 1 november 

aangesloten is. De club ontvangt per gymnast € 200 (behalve bij uitstroom: zie hoger). Daarvoor dient de moederclub 

minimaal de volgende administratieve & praktische zaken te regelen voor 15 november: 

 

• Inschrijving in het ledenbeheer 

• In orde brengen van de wedstrijdlicentie 

• In orde brengen van de verhoogde waarborg (verzekering) 

• Afvaardigen van een jurylid bij deelname van de topsporter aan PV’s, VK & BK. Daarbij horen ook het betalen 

van de kilometervergoeding & eventuele andere jurykosten (zie lager). Indien de topsportgymnast deelneemt 

aan een door GymFed georganiseerde test of interland (die samenvalt met een PV, VK of BK), dan voorziet 

GymFed het jurylid.  

http://www.gymfed.be/
mailto:Topsport@gymfed.be
mailto:Valerievancauwenberghe@gymfed.be
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Uitzondering: Indien de topsporter les volgt in het hoger onderwijs of 18+ is en reeds werkt, dan vervalt de voorwaarde 

dat de club een jurylid moet afvaardigen & vergoeden. Er is dan ook geen doorstorting meer naar de moederclub, want 

de gymnast betaald ook geen opleidingsvergoeding meer. 

 

 
 

4. Inschrijvingen  

 
4.1  Voor Provinciale Voorrondes (PV’s), VK of BK 

 

a) Topsportgymnast in de lagere school  
 

Indien de topsporter in een basisschoolclub, regioclub of beloftencentrum traint, dan wordt de club geacht de 

topsportgymnasten zelf in te schrijven voor de PV, VK en/of BK. De deadline voor inschrijving is op 15 november. 

 

Naast de inschrijvingsverplichting, dient de club ook in te staan voor een jurylid (& de daarbij horende kosten). 

 

Bij annulatie van deelname wordt de BSC / RC geacht dit zo snel mogelijk (en voor de deadline) te laten weten aan de 

wedstrijdverantwoordelijke van de moederclub & Topsport (Topsport@gymfed.be). 

 

b) Topsportgymnast in de middelbare school 
 

In dit geval zorgt de topsportadministratie voor de inschrijving van de topsporters voor deelname aan de PV’s, VK 

en/of BK. 

 

Hoewel de topsportadministratie de inschrijving regelt, dient de club in te staan voor het jurylid (& de daarbij horende 

kosten). De club wordt hiervan op de hoogte gebracht via de controlelijsten (zie procedure: bijlage 1). 

 

Bij afzegging voor de deadline van de wedstrijd, zal de topsportadministratie de clubs op de hoogte brengen zodat ze 

hun jurylid nog kunnen intrekken. Indien de afzegging gebeurt na de deadline voor het wijzigen/opgeven van 

http://www.gymfed.be/


 
 

© 2019 www.gymfed.be  10 Datum: 02.08.2019 

                                                                                                                               

juryleden, dan dient het jurylid alsnog aanwezig te zijn. De onkostenvergoeding van het jurylid kan dan echter door 

gefactureerd worden aan de topsportadministratie (Topsport@gymfed.be). 

 

c) Topsportgymnast in het hoger onderwijs of 18+ 
 

In dit geval zorgt de topsportadministratie voor de inschrijving van de topsporters voor deelname aan de PV’s, VK 

en/of BK. 

 

Aangezien de club geen moederclubvergoeding ontvangt, vervalt de verplichting om een jurylid te voorzien. 

 
4.2  Voor controle-, selectie- of testtrainingen/weekends 

 

De gymnasten worden ingeschreven door de regioclubtrainer of basisschoolclubtrainer. 

 

4.3  Voor stages  

 

De gymnasten worden ingeschreven door de ouders; zij ontvangen een link via Gymfed. 

 

5. Cluboptredens 
 

5.1 Clubactiviteiten (turnshow, …) 
 
Een eigen topsporter aan het werk zien op het eigen turnfeest,… is altijd een leuk extraatje. Zolang de activiteit past in 

het trainings- & wedstrijdprogramma zal op het verzoek worden ingegaan. 

 

Voor demonstraties in de thuisclub wordt er uiteraard geen vergoeding aan de organisator gevraagd. Belangrijk is wel 

dat de club zo vlug mogelijk de datum van de activiteit meldt!  

 

Voor de atleten van de Topsportschool/topsportcentrum zal de headcoach in kwestie beslissen of de demonstratie 

kan doorgaan. Hou er rekening mee dat een selectie soms pas een maand op voorhand gekend is & dat er dus kan 

gewacht worden om definitief uitsluitsel te geven. 

 

In geval van overmacht (blessure, laattijdige selectie voor wedstrijd, …) kan GymFed de deelname van de topsporter 

aan de clubactiviteit annuleren zonder compensatie. 

 

5.2 Uitnodigingen voor demonstraties 
 
Ook op aanvragen voor gastoptredens (optreden van een topsporter in een andere club) wordt in de mate van het 

mogelijke ingegaan. De vergoeding die een club/organisatie dient te betalen aan een gymnast voor een individuele 

demonstratie of show werd door GymFed vastgesteld. We willen in eerste instantie ervoor zorgen dat de individuele 

optredens passen in het sportieve programma en de gymnast hiervoor naar behoren wordt vergoed. Aarzel niet ons te 

contacteren mocht deze gelegenheid zich voordoen via Valerie Van Cauwenberghe 

(Valerievancauwenberghe@gymfed.be) 

 

http://www.gymfed.be/
mailto:Topsport@gymfed.be
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6. Officiële sportkledij & sponsoring dd 23/09/2019 
 

6.1  Kledij 
 
‘Agiva’ is de officiële kledingpartner van de GymnastiekFederatie. De samenwerking houdt in dat de gymnasten de 

volgende gratis kledij ontvangen:  

• Lager onderwijs: gratis turnpakje voor Toestelturnen meisjes 

• Lager onderwijs: gratis turnpak, short en sokol voor Toestelturnen jongens om de 2 jaar. Wie instroomt krijgt 
uiteraard een setje. 

• Middelbaar onderwijs/Hoger onderwijs:  
▪ TTM: jaarlijks gratis turnpakje & (om de 2 jaar) een trainingspak 
▪ TTJ: Om de 2 jaar: gratis turnpak (pakje, short en sokol) & (om de 2 jaar) een trainingspak  
▪ Acro: maximaal 1 turnpak cfr noden Gymgala & (om de 2 jaar) een trainingspak 

Bij uitzending naar een EK, WK, … ontvangen de gymnasten extra kledij. De samenstelling van deze pakketten 
wordt besproken met topsportverantwoordelijke en de trainers.  

 

Tijdens alle nationale kampioenschappen (provinciale voorrondes, Vlaams kampioenschap, Belgisch kampioenschap) 

kan de gymnast turnen in zijn/haar clubturnpak & de clubtraining dragen. 

 

Tijdens alle internationale wedstrijden, selectiewedstrijden en officiële demonstraties waar de gymnast de Koninklijke 

Belgische Turnbond, GymFed of het Topsportcentrum/de Topsportschool vertegenwoordigt, wordt er verwacht dat de 

gymnast op het wedstrijdplateau ENKEL de officiële kleding van Agiva draagt. Dit geldt eveneens voor de Gymfinales. 

 

6.2 Sponsoring 
 
Persoonlijke sponsoring & clubsponsoring kan zolang er geen ‘conflict of interest’ ontstaat en de reglementen van de 

Internationale Gymnastiekfederatie (FIG), de Europese Gymnastiekfederatie (UEG) en de Olympische Spelen 

gerespecteerd worden. 

 

Om sponsorconflicten te vermijden en de sportieve haalbaarheid van het contract te garanderen, worden alle 

persoonlijke sponsorcontracten bij voorkeur voor een periode van één jaar afgesloten en wordt het blanco contract 

(d.w.z. het contract zonder de bedragen) – vóór ondertekening – eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemeen 

Manager. De GymFed steunt alle persoonlijke sponsorinitiatieven maar behoudt zich het recht om op redelijke 

gronden bepaalde persoonlijke sponsors te weigeren. 

 

Federatiepartners op datum van 02/08/2019 
Gymfed heeft een aantal sponsors/partners/instanties die rechtstreeks of onrechtstreeks je topsportopleiding 
ondersteunen.  

 

• Agiva (Turnkledij) 

• Janssen-Fritsen / Spieth (Gymnastiekmateriaal) 

• Nationale loterij (Kansspelen) 

• Ethias (Verzekeringen) 

• Topsport Vlaanderen 

• Sport Vlaanderen 

• BOIC 

• Powerplus (Doe-het-zelf materiaal) 
 

http://www.gymfed.be/
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7. Vragen? 
 

Hebben jullie na het lezen van deze brochure toch nog vragen, aarzel niet ons te contacteren: 

 

• Lode Grossen (Algemeen Manager) 

o T: 09 243 12 14 

o E: lodegrossen@gymfed.be 

• Valerie Van Cauwenberghe (Topsportcoördinator) 

o T: 09 243 12 21 

o E: valerievancauwenberghe@gymfed.be 

• Ellen Cool (Topsportsecretariaat) 

o T: 09 243 12 16 

o E: topsport@gymfed.be 
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