
  

 
 

 
 
Aanwezige clubs: 2The point gym and dance, ARK Lille, GymFun Geel, Gym-Hardop vzw Brasschaat, Gymnastica Oud-
Turnhout, GymSpirit vzw, T Spagaatje, TK Tuimeling Vlimmeren. 
 
Gymfed: Sonja Deneyer, Joris Daems (regiocoördinator), 
 
Regiocommissie: Freddy Gys, Daisy Vansteenkiste en Anneleen Van Hyfte (secretaris) 
 
  
Na het succes van vorig 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. Lidgelden in de club 
 Gebaseerd op het aantal uren (2 euro per uur) 
 Trainersvergoedingen prijs kwaliteit 
 Kortingen 

• Bij 3de lid van eenzelfde gezin 
• Vroegboekkorting augustus-september eind juni? 

 Conclusie: te laag 
 Communicatie naar leden kan beter 

 
 Voor turnen lidgelden zijn te laag 

• Bang om op te slagen 
• Indien (beperkte / 5€) opslag weinig klachten van ouders 

 Conclusie: turnkring = goedkope kinderopvang 
 

2. Ouders inschakelen als vrijwilliger 
 Hoofdzakelijk ouders uit wedstrijdgroepen ”enthousiaste” trainers 
 Aanschrijven met mails werkt niet rechtstreeks vragen 
 Huishoudelijk reglement  

• Trainers verplichten te komen helpen 
• Boetes?? Werkt dit? beloning 

 Uniform voor helpers training/T-shirt/… maakt mensen enthousiast 
 Lidgeld drukken maar verplichting te komen helpen (bv. 2x per jaar) 
 Bij begin seizoen kalender bekend maken en een formulier toevoegen “welke taken wil ik 

doen?” 
 Zorgen voor eten!! (niet te veel alcohol!) 
 Opvangen wisseling generatie is moeilijk 
 Voor vrijwilliger uitwisseling met andere club 
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 Dynamo tools voor vrijwilligers 
 Bestuur zich eens laten zien bij de ouders van de groepen 
ledenbinding ook tussen verschillende groepen 

 Er wordt een klein bedankje/geschenkje aangeboden 
 Wanneer de ouders de kinderen brengen zou er aan binding gedaan kunnen worden 

 
 Hoe vragen?  

• Papier bij inschrijving 
• Bij inschrijving een vrijstellingsbetaling voor hulp 
• Trainers belangrijk!! meer betrokken trainers ook reglement voor hulp 

 Vergoeding bedankje 
• Eten en drinken voorzien 
• T-shirts uitdelen 
• Gratis bloemetje 

 
 

3. Samenwerking met andere sportclubs 
 Jeugdvereniging laten tappen 
 Punten in subsidiereglement gemeente wanneer samenwerking met andere sportclubs 
 Reglement samenwerking bv wanneer een trainer ziek wisselen met een van andere club 
 Samen sportkamp organiseren? 

• Sessies dans, gymnastiek, volleybal,… 
• Vertrekt vaak vanuit gemeente 
• Soms punten voor subsidies 

 Rotatiesysteem combinatie verschillende sporten aanbieden? als één inschrijving 
 Vraag komt vaak van anderen, maar nog niet spontaan uit club zelf 
 Gymnastiek is basis voor andere sporten  

• multimove in samenwerking met andere clubs 
• Geeft surplus bij andere sporten 

 Samenwerking met andere wedstrijdclubs 
• Uitwisseling materiaal of zaal 
• Leden blijven lid bij eigen club 

 Trainers uitlenen aan andere club(s) in ruil voor gebruik zaal en/of materiaal 
eigenheid + leden clubs blijven behouden 
betekent niet noodzakelijk een fusie 

 Eigen club heeft bepaalde discipline.  
Wanneer andere discipline gevraagd doorverwijzen naar clubs in de buurt 

 Sportpas (hoge)school/vrijetijdspas/…  
sportverenigingen symbolische euro 
pashouders kunnen proeven van verschillende sporten 
moeilijk voor gymnastiek,  
want geen continuïteit: er is geen opbouw als ze maar af en toe komen 
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