
  

 
 

 
 
Aanwezige clubs: 12 clubs/23 clubs 

SPORTIVA (Sint-Gillis Waas), GYMFINTY (Bazel), GYMNO (Kieldrecht), JONG EN BLIJ 
(Nieuwkerken-Waas), K.T. REYNAERT (Kemzeke), NUT EN VERMAAK (Buggenhout), RUST ROEST 
(Sint-Niklaas) TK KRACHT EN GEDULD (Sint-Niklaas), TK WILLEN IS KUNNEN (Temse), TURNKRING 
KERELS (Waasmunster), VOOR GEEST EN LICHAAM (Lokeren), XL GYM (Zele). 

 
Gymfed:  Inge Doens, Lode Grossen (Algemeen manager) 
 
Regiocommissie:  Johan De Mulder, Axel Baeyens, Daan Van Echelpoel 
 
  
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 wissen. De Praatcafés hebben als specifieke 
doelstelling een aantal thema’s bespreekbaar te maken.  
Ter info geven we hieronder de belangrijkste conclusies van de inspiratietafels. 
 

1. Onderwerp “OPLEIDINGEN” (Motivatie, Opleiding <-> Vergoeding) 
o Op welke wijze motiveer je de trainers om opleidingen te volgen. 

 Juiste “kader” schetsen (wat is een training, …) 
 Vergoedingen verhogen 

• Na behaald getuigschrift: vergoeding jaar nadien verhogen volgens staffel. 
• Startvergoeding optrekken naar gelang evolutie gevolgde en behaalde 

opleidingen. 
o Hoe ga je om met de terugbetaling van de opleidingen 

 Terugbetaling indien geslaagd. 
 Sommige clubs betalen de opleiding altijd terug, zonder voorwaarde. 
 Initiatorcursus: terugbetaling op termijn van 3 jaar (verhoogt het engagement v/d 

trainer) 
o Wat is jullie mening over de initiatorcursus 

 Zéér zwaar voor jongeren 
 Korter maken of meer onderverdelen in modules. 

o Lukt het jullie om trainers te laten deelnemen aan de jurycursussen 
 Is niet eenvoudig 
 Cursussen zijn te moeilijk; lage slaagkans ! 
 Motivatie: beste leerschool om alle elementen voor wedstrijden aan te leren (details – 

technieken – puntentoekenning). 
 Op Recrea-niveau kunnen soms de ouders gemotiveerd worden. 

o Diverse 
 Opleidingen op jonge leeftijd opstarten 

• Plaatsen bij ervaren trainer(bij voorkeur gediplomeerd) tijdens trainingen 
 
 
 

Kort verslag Praatcafé 
‘WAAS EN DENDER 4U’ – 07/02/2019 – Joc De Nartist - Temse 
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2. Onderwerp “SPONSORING” (goed gelukte acties, Financiering, Extra ledenactiviteit, Inkomsten, …) 

o Welke club heeft er een actief sponsorbeleid ? 
 Sponsorbrochure met diverse sponsormogelijkheden. 
 Grote sponsors:  

• 2 jaarlijks geld verzamelen 
 Facturen laten betalen door zelfstandigen. 

o Hebben jullie een sponsorverantwoordelijke? 
 Bij verschillende clubs is deze aanwezig. 
 Bij andere clubs is het moeilijk om dergelijke persoon te vinden. 

o Welk sponsorbedrag verzamelen jullie gemiddeld per jaar? 
 Grote verschillen tussen de opgehaalde bedragen, gaande van € 4.000 tot € 1.000 per 

jaar) 
 Sponsoring in natura (bloemen, eten, aankoop materiaal…) wordt regelmatig toegepast 

o Op welke manier overtuigen jullie sponsors? 
 Bij gelegenheidsactiviteiten (turnshow, eetfestijn, Braderie, wedstrijd, …) : 

• Rondgang bij lokale zelfstandigen met meerdere medewerkers 
• Kleine bedragen : €30, €50, max. € 100 

o Vele kleintjes maken één groot ! 
• Opname in programmaboekje: €15, €25, €125 
• Weergave op placemat, powerpoint tijdens eetfestijn, … 

 Briefjes meegeven aan leden … 
 Voornamelijk beroep doen op persoonlijke relaties (relaties bestuursleden, trainers, 

leden, …). 
 Persoonlijk contact rendeert best ! 
 Sponsors éénmaal per jaar “appreciëren” met een kleine attentie, bvb. :  

• Speculaas Sint tijdens Sintperiode 
• Gratis toegang tot Turnshow, wedstrijd, … 

o Hebben jullie jaarsponsors of activiteitensponsors 
 Jaarsponsors : logo op drukwerk, vermelding op website 
 Activiteitensponsors/Gelegenheidssponsors  

• Turnfeest, dansfeest 
• Trainers zoeken sponsors voor hun optreden. 
• Aanschrijven/-spreken via ledenbestand. 

o Diverse 
 De ervaring leert dat “activiteiten” dikwijls meer opbrengen dan sponsoring ! 

• Verkoopacties 
• Eetfestijnen 
• … 

 
3. Onderwerp “BESTUUR” (Bestuurstaken, Vernieuwing bestuur) 

o Uit hoeveel leden bestaat jullie bestuur? 
 Gemiddeld 10 bestuursleden/club 

o Welk percentage v/h bestuur, “bestuurt” effectief? 
 Sommige besturen werken heel efficiënt : tot 90% zijn actief bezig 
 Bij andere ligt het effectief “bestuurs-aantal” vrij laag, op +/- 30% 

• Andere bestuursleden zijn eerder ‘praktisch” ingesteld (kledij, eetactiviteiten, 
materiaalbeheer, …) 
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o Wat is de leeftijdsverhouding binnen het bestuur? 
 Heel wat oudere bestuursleden in de besturen (+60jaar) 
 Varieert van 20 tot 80 jaar 
 Gemiddelde leeftijd: 40 jaar 

o Is jullie bestuur de voorbije 3 jaar uitgebreid? 
 Bij de meeste clubs wel. 
 Bijna elke club probeert jonge bestuursleden aan te werven 

o Betrekken jullie trainers in het bestuur? 
 De meeste clubs wel: (2 trainers/8 bestuursleden, 4/8, 5/12, 4/11) 

o Diverse  
 Niet gemakkelijk om bestuursleden te ontslaan ! 
 Vele clubs werken met “cellen” “werkgroepen”, … met elk zijn verantwoordelijkheid. 

 
Dit nemen we mee naar de federatie 

o Aandacht voor de veiligheid op GymFed- en cluborganisaties …. 
 Startdagen, Praatcafé’s (zaaltjes, jeugdcentra, …) 
 Opleidingen (leslokalen, …) 
 Turnshows (sporthallen, …) 
 Wedstrijden (sporthallen, …) 
 Eetfestijnen 
 … 

o Lode wijst op het belang van het VZW-statuut 
 

+ + +  
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