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Gym & Dans Vlaanderen vzw is een autonome federatie die sinds 1 januari erkend wordt
door Vlaams minister van Sport Bert Anciaux. De nieuwe Gym & Dans Federatie heeft tot
doel kinderen, jongeren en volwassenen aan te zetten tot sportbeoefening en hen daarin
optimaal te begeleiden door hiervoor een zo ruim mogelijk kwaliteitsvol programma aan te
bieden.
Gym en Dans Vlaanderen richt zich in het bijzonder tot de gymnastiek, dans en aanverwante
sporttakken en dit voor elkeen die zich niet geroepen voelt tot 'Topsport'.
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VOORSTELLING NIEUWE COÖRDINATOREN


Sporttechnisch Coördinator : Sofie Blondeel
Leeftijd : 25 jaar
Woonplaats : Oudenaarde
Link met gymnastiek : Aan de universiteit heb ik gedurende
3 jaar 2 uur per week gymnastiek gevolgd. Waarvan ik 2 jaar
zelf heb geturnd en 1 jaar de methodiek van het lesgeven heb
geleerd.
Diploma : Master Lichamelijke Opvoeding
Optie sportmanagement
Te bereiken op : 02/422.00.59 of 0477/87.85.01
Fax: 02/422.00.58 - sofie@gymdans.be



Administratief Coördinator: Delphine De Jaeger
Leeftijd: 24 jaar
Woonplaats: Brugge
Link met gymnastiek: Ik heb zelf 19 jaar artistieke
gymnastiek gedaan waarvan 12 jaar op competitieniveau
Diploma: Bachelor Sportmanagement
Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
Te bereiken op : 02/422.00.59 of 0477/87.85.01
Fax: 02/422.00.58 - delphine@gymdans.be

Wij willen samen met jullie werken aan de groei en verdere ontplooiing van deze jonge
federatie.
Wij streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze clubs.
Jullie kunnen steeds bij ons terecht voor vragen en problemen. Wij helpen jullie graag verder.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN


Wedstrijd Mini-, Dubbele Mini- en Trampoline - 24/25 januari 2009 – Buizingen

Op 24 januari 2009 ging de wedstrijd MT – DMT en Grote Trampoline niveau A en B door.
Volgende Clubs hebben deelgenomen : KSVT Lembeek – KSMG halle – Verbroedering
Ruisbroek – Start 65 Buizingen – Turnkring Sporta en Gympie S.P.L.
De 92 ingechreven gymnasten waren als volgt ingedeeld:
 Minitrampoline 36 gymnasten
 Dubbele mini trampoline 26 gymnasten
 Grote Trampoline 30 gymnasten.
Deze wedstrijd is, dank zij de inzet van de wedstrijdleider en de juryleden, vlot verlopen. Er
heerste een aangename sfeer zowel bij de gymnasten en de jury’s als bij het talrijk opgekomen
publiek.
Op 25 januari 2009 ging de wedstrijd MT – DMT en Grote Trampoline niveau C door.
Volgende Clubs namen hieraan deelgenomen: KSVT Lembeek – KSMG halle –
Verbroedering Ruisbroek – Start 65 Buizingen – Gymteam Vremde - Gympie S.P.L en voor
de eerste maal Gymnasport Strombeek.
Hier mochten wij 94 gymnasten verwelkomen:
 54 bij de mini trampoline
 24 bij de dubbele mini trampoline
 en 16 bij de grote trampoline.
Ook deze wedstrijd verliep, dank zij een vlotte organisatie, van een leien dakje. Gymnasten,
juryleden en een weerom talrijk opgekomen publiek, waren in opperbeste stemming.



Wedstrijd Tumbling & Lange Mat – 7 februari 2009 - Ruisbroek

Zaterdag 7 februari: 7 u 30. Het was nog vroeg in de morgen toen de sporthal van Ruisbroek
begon te ontwaken.
Maar voor slaap was er geen plaats meer want onmiddellijk namen de gymnasten reeds de
tumblingbaan onder handen. 200 gymnasten uit 9 verschillende clubs herhaalden vlijtig hun
oefeningen op de lange matten en de tumblingbanen. Trainers waren druk in de weer met het
aanbrengen van de laatste verbeteringen.
De juryleden overliepen nog eens samen de reglementen en namen vervolgens plaats aan hun
tafels Iedereen was er klaar voor en de wedstrijd kon van start gaan.
De gymnasten deden hun uiterste best maar ook op de tribune lieten ze van zich horen. Alles
verliep vlot, om niet te zeggen heel vlot!
Tegen 12 u had iedere gymnast reeds de kans gekregen zijn kunnen te demonstreren.
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Tijdens de prijsuitreiking werd het pas echt duidelijk, er waren heel veel gymnasten
aanwezig!
Een reuze cirkel was nodig om iedereen een plaatsje te geven. De winnaars werden
bekendgemaakt en iedereen kreeg nog een aandenken mee naar huis.
We mogen spreken van een geslaagde wedstrijd en willen hiervoor alle gymnasten, trainers,
juryleden en de organiserende club "Gympie" van harte bedanken.
Op naar de volgende wedstrijd!



Wedstrijd Dans - 7 maart 2009 – Lembeek

Vanaf zaterdag middag werd er reeds druk gedanst in de sporthal te Lembeek. De laatste
aanwijzingen werden gegeven en de danspasjes op punt gezet.
Alle meisjes gaven zich vol enthousiasme aan de dans!
Vervolgens werd er druk gewerkt aan de outfits, de haren en de schmink. Hier en daar zag
men een pinguïn of een snoepje voorbij huppelen. Het was een wirwar van kleuren die
nerveus voor de wedstrijd de kleedkamers vulden.
Het publiek bleef ook maar aangroeien. Zo moesten er zelf stoelen bijgehaald worden voor
deze grote opkomst. Ouders, grootouders, vrienden en familie, iedereen was opgetrommeld
om het dansspektakel te komen bewonderen.
En dan was het moment van de waarheid aangebroken. Om 16u30 kon de wedstrijd van start
gaan. De juryleden hadden plaatsgenomen en de dansgroepen hadden zich voorgesteld.
Er werd gestart met de recreanten. Vanaf het begin was het publiek geboeid door deze
dansgroepen. Dit was ook duidelijk te horen aan het applaus. Alle dansers deden hun uiterste
best en maakten er samen een mooie show van.
Op het einde van de wedstrijd was het dan de beurt aan de gevorderden. Pure klasse mag men
het noemen! Zowel de techniek als de belevenis van de dans werden beheerst door deze
dames. Ze hadden er echt plezier in om hun kunnen te showen aan het talrijke publiek.
Tijdens de prijsuitreiking werd de sporthal gevuld met spanning en af en toe weerklonk een
gil van blijheid en opluchting. Iedereen mag tevreden zijn en verdiende dan ook een
aandenken aan deze wedstrijd.
Hieronder nog eens een opsomming van de winnaars: De Kinderselectie en de Pre-Selectie
van Ritmica Belsele en Cosmo Cool en de Cosmo Dance A’Dicts van Dance Cosmo
Company uit Hasselt.
Ook een dikke proficiat aan de club KSVT Lembeek die alles vlotjes liet verlopen!
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VZW-NIEUWS



Vrijwilligersbedragen en bedragen kleine vergoedingsregeling

* VRIJWILLIGERS:
Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag
toegekend worden, is voor 2009 vastgelegd op:
* 30,22 euro per dag
* 1208,72 euro per jaar
* KUNSTENAARS:
Kunstenaars die voor hun artistieke prestaties of werken slechts een kleine vergoeding
ontvangen kunnen gebruik maken van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. Deze
regeling is vrij van sociale zekerheid en belastingen, mits een aantal voorwaarden worden
nageleefd.
Voor het jaar 2009 gelden volgende geïndexeerde bedragen :
* 112,44 euro per dag
* 2248,78 euro per jaar.
Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet
belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.



Wijziging vzw-wet met betrekking tot ledenregister

In de persberichten van 13/02/2009 was er sprake van de afschaffing van de neerlegging van
het ledenregister. Er werd inderdaad in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd.
Eén van de redenen van deze administratieve vereenvoudiging is dat vele verantwoordelijken
van verenigingen meenden dat de neerlegging van het ledenregister persoonlijk diende te
gebeuren. Een neerlegging kon evengoed via de gewone post gebeuren.
Het ledenregister moet evenwel blijvend worden bijgehouden! Enkel zal de plicht tot
neerlegging ervan vervallen. Het ledenregister moet wel degelijk nog bijgehouden worden op
de zetel, ter inzage van de leden en van de in het wetsontwerp vermelde personen en
instanties, zoals hoven en rechtbanken.
Het wetsontwerp is goedgekeurd door de Kamer, maar nog niet verschenen in het Belgisch
Staatsblad. De regeling is dus nog niet van toepassing. Wij brengen onze leden uiteraard
verder op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
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ONGEVALLENAANGIFTEFORMULIEREN
Sinds 2 maart kan je de nieuwe aangifteformulieren (met het Gym en Dans logo) terugvinden
op www.gymdans.be. Gelieve enkel nog deze formulieren te gebruiken en naar het Gym en
Dans secretariaat op te sturen.

UITNODIGING TECHNISCHE VERGADERING
De Clubs met een wedstrijdafdeling worden op 25 april 2009 uitgenodigd op een
infovergadering. De bedoeling van deze samenkomst is om samen alle wedstrijdregelementen
te overlopen en aan te passen. Het resultaat van deze vergadering zal dan, na goedkeuring
door de Raad van Bestuur, op de website onder de rubriek “downloads” gepubliceerd worden.
Gelieve voor 15 april te bevestigen of jullie vereniging al of niet aanwezig zal zijn en ons de
namen van jullie clubafgevaardigde(n) mee te delen (delphine@gymdans.be – fax :
02/422.00.58).
Wanneer:
Uur:
Plaats:

25 april 2009
13u00
Sporthal A.J. Braillard
Wandelingstraat
1601 Ruisbroek

KALENDER
25 april 2009
2 mei 2009

Infovergadering voor trainers en juryleden
Rupelcup wedstrijd

Ruisbroek
Hemiksem

ZOEKERTJES EN AANKONDIGINGEN
Zoekertjes kunnen gratis geplaatst worden op www.gymdans.be.
Organiseert je vereniging een bijzondere activiteit dan kan je hiervoor gratis promotie maken
onder onze website-rubriek “Clubnieuws”.
Je hoeft enkel de te publiceren gegevens door te mailen naar info@gymdans.be
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