
  

 
 

 
 
Aanwezige clubs:Acro II, Gym Harop, GymKa, Gymplus, Kon. Wommelgemse Turners, Relax Borsbeek, Silok, STB, 
STOS, Deugd en moed Ekeren, Volharding Berchem, Vrank en Vrij Hoevenen 
 
Gymfed: Inge 
 
Regiocommissie: Jérémy, Willy, Sandra 
 
  

• Onderwerp : Sociale Media 
• Mail werkt niet meer bij jongeren > geen mailadres, of ze lezen hem amper 
 FB (open/gesloten), messenger en Whats’app worden meer gebruikt, en ze reageren 

sneller 
 Brieven, affiches en mondeling aanspreken mogen niet vergeten worden 
 Website voor statische info, sociale media voor snelle berichtgeving 

=> integreren, bijv. foto’s FB/instagram op je homepage verwerken 
 Formele communicatie: vooral toch mail en brieven (bijv. brief lidgeld) 
 Je kan niet meer zonder sociale media! 
 Er bestaan tools/apps die alle verschillende sociale media verzamelt binnenhalen 

=> andersom werkt niet, je kan niet één bericht ineens op alle sociale media zetten 
 Communicatie echt inplannen > bijv. of facebook kan je berichten ‘plannen’ 
 Gebruik (soort) sociale media hangt af van thema/doelgroep/reactiesnelheid  
 Facebook 

=> geen discussieplatform (niet zo heel veel negatieve reacties) 
=> veiligheid/privacy-wetgeving? 
=> goede afspraken maken rond beheer, gebruik MAAR je kan niet alles controleren 
=> events zijn handig voor je activiteiten (geïnteresseerden krijgen updates enzo) 
=> mogelijkheden rond advertenties, statistieken 

 Sociale media is MEER WERK dan communicatie vroeger 
+ toch wel meer risico’s en gevoeligheden die impact kunnen hebben op club 

 Twizzit : registratie van trainingen 
 Herinneringen versturen kan gemakkelijker via sociale media 
 Brieven worden ook nog voorzien (persoonlijk afgegeven) 

 
• Onderwerp: Drop Out trainers na middelbaar: 

 Een aantal komt toch terug na aantal jaren 
 We are Next/jeugdbestuur zorgt voor hechtere samenhang onder jongeren > blijven actief 
 Rekening houden met studeren (bijv. kotstudenten in weekend lesgeven, reservelesgevers, 

…) 
 Soms gaan kotstudenten in de week in een club van de studentenstad lesgeven 
 Als ze een opleiding hebben gevolgd voor ze verder studeren, is kans groter dat ze blijven 
 Als lesgeven niet meer lukt, proberen te blijven betrekken in activiteiten, bestuur, … 
 Ook de partners niet vergeten 😊😊 
 Drop out bij werken/trouwen/kinderen is nog groter probleem 
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 Procedure zoeken voor als de les niet kan doorgaan 
 Teveel verantwoordelijkheid. Ze willen aanwezig zijn en lesgeven maar niet meer.  

 
 

• Onderwerp: Samenwerking met andere clubs: 
 
 Voordelen: schaalvergroting, extra aanbod, ‘lasten’ delen, overhead daalt, … 
 Nadelen: verschillende culturen, visies, regels, … zijn niet altijd zo gemakkelijk te verzoenen 
 Aantal goede (en slechte) praktijkvoorbeelden bekend, en interessant om daaruit te leren 
 Aanleiding voor samenwerking is meestal bepaalde nood/vraag 
 Samenwerking hoeft niet te leiden tot fusioneren, maar dat kan natuurlijk wel 
 Goede afspraken en veel overleg zijn noodzakelijk bij een samenwerking 
 Idee: met aantal clubs iemand ‘inhuren’ voor bepaalde zaken (bijv. boekhouder, 

ledenbeheer, …) 
 Zeker clubs binnen 1 gemeente moeten SAMEN voor betere ondersteuning/infrastructuur 

gaan 
 Gymfed kan ondersteunen met bemiddeling, visitaties, modelcontracten, … 
 NIET VERGETEN DAT HET OM DE GYMNASTEN DRAAIT (en niet enkel de organisatie) 
 Een samenwerking met andere club is goed voor het financiële gedeelte: zaal en materiaal 
 Een samenwerking kan ook zorgen dat je een hoger niveau van gymnasten krijgt 

 
• Onderwerp: Opleidingen in de regio 

 
 Hoe dichterbij, hoe gemakkelijker natuurlijk 😊😊 
 Spreiding opleidingen en clinics goed blijven bewaken 
 Afstand is vooral voor jonge lesgevers soms moeilijk > als club organiseren? 
 Clinics? > nog meer bekend maken, zeker in de eigen regio extra promoten 
 Clubs zelf vragen/organiseren > mede clubs uitnodigen 
 Idee: soort intervisie tussen aantal clubs, waarbij je leert van elkaar (geen lesgever) 
 Attesten van Gymfed: bespreken met Gymfed (afhankelijk van lesgever, kwaliteit) 
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