
  

 
 

 
 
Aanwezige clubs: Sano Ritmo Gym, Iduna Gent, Olympia Zwijnaarde, Olympia Merelbeke, Altis Eeklo,  
Gymna Landegem en I.V. Dans & Gym. 
 
Gymfed: Paul Standaert, Inge Doens, Annelies Raman, Ilse Arys, Caroline Jannes. 
 
Regiocommissie: Iris Oosterlinck, Sabina Verheyden, Valére Alyn, Stanny Verbeurgt. 
 
  
Na het succes van vorige jaar organiseerden we ook in 2019 in elke regio een ‘Praatcafé’. De bestuursleden 
van de gymclubs werden op het Praatcafé in hun regio uitgenodigd! Het was een ideale gelegenheid om het 
glas te heffen op 2019 en onderling met elkaar van gedachten te wisselen. De Praatcafés hebben als 
specifieke doelstelling een aantal thema’s bespreekbaar te maken.  
We hebben elk onderwerp behandeld aan de hand van een SWOT-analyse. Bepaalde SWOT kenmerken zijn 
natuurlijk club afhankelijk en het is de bedoeling om deze punten mee te nemen die jullie club kunnen 
verrijken.  
Ter info geven we hieronder de belangrijkste conclusies van de inspiratietafels. 
Mogelijke kansen die een club kan toepassen. 
 

1. Onderwerp: API binnen de club 
 Toelichting geven op een infomoment voor ouders in het begin van het seizoen. 
 De breedte van de rol kenbaar maken zoals veiligheid, gezondheid en welbevinden. 
 Webinars: een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van 

kennisoverdracht die je doet via het internet. 
 Je kan de API versterken door zijn aanwezigheid in de zaal, twee personen aan te duiden als 

API en laagdrempeligheid (open staan voor alle vragen). 
 

2. Onderwerp: Communiceren met ouders 
 Via rechtstreekse feedback te geven aan de ouders (zonder omwegen). 
 Trainers bijstaan in hun communicatie met ouders. 
 Kijktraining geven indien ouders niet toegelaten worden in de zaal. 
 Evaluatie gymnasten helpt/ondersteunt om te communiceren. 
 Als sterkte komt steeds persoonlijk contact naar voren en goede afspraken maken goede 

vrienden. 
 

3. Onderwerp: Efficiënte bestuursvergadering 
 Verantwoordelijke moet goed delegeren. 
 Agendapunten versturen (en lezen) en verslag met onderwerp, toelichting en conclusie. 
 Beperken in duur. 
 Beter om emotionele zaken niet te bespreken in een vergadering. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Lezing_(voordracht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Workshop
https://nl.wikipedia.org/wiki/College_(universiteit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet


 
4. Onderwerp: Extra inkomsten 

 Creëren extra mogelijkheden (financiering trainers, extra’s voor leden…) 
 Mogelijkheid tot het uitbreiden van je netwerk. 
 Hoger lidgeld vragen (dit ten opzichte van andere sporten). 

 
5. Onderwerp: Trainers evalueren 

 Sjabloon van evaluatieformulier als ondersteuning naar de clubs toe. 
 Zorgen voor een wisselwerking tussen feedback geven en krijgen. 
 Ook bij recreatie doen. 
 Moet een motivator zijn (groeiproces). 

 
 

 
De regiocommissie wil alle aanwezigen bedanken voor zijn positieve bijdrage in het Praatcafé.  
Het was leuk, gemoedelijk en we kunnen altijd leren van mekaar. 

 
 
 

Hartelijk dank, 
 

De regiocommissie.  
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