
  

 
 
 

 
 
Aanwezige clubs: Crazy Gym Tessenderlo, Fit & Jong Zolder, Gym 90 Beringen, Halense Turnkring vzw, Jong 
& Moedig Genk, K.K.T. Moed en Volharding Berkenbos, Palfit Paal vzw, Plicht & Vermaak Beringen, TK 
Olympia Zonhoven, TK Sta Paraat- P.H.H. Hasselt, Turnclub De Eik Lommel, Turnkring Alken, Turnkring 
Olympia Koersel, Turnverbond Overpelt vzw, Turnkring Bilzen 
 
Gymfed: Lode Grossen (algemeen manager), Niels Van Elven (regiocoördinator)  
 
Regiocommissie: Lisy Hennuy (Genné) (TK Sta Paraat- P.H.H. Hasselt), Lizbeth Berben (Turnclub De Eik 
Lommel), Jenny Feyen (Gym 90 Beringen), Luk Van Gompel (K.K.T. Moed en Volharding Berkenbos) 
 
  
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. Lidgeld en vergoedingen trainers 
 Gymnastiek is één van de goedkoopste sporten. Het lidgeld is laag en je hebt als 

gymnast weinig nodig om te sporten. 
 Het lidgeld verhogen draagt bij tot een betere werking, ouders betalen liever iets 

meer lidgeld dan dat ze moeten rondgaan met wafels, e.d. 
 Enkele clubs in onze regio betalen de recreatie trainers meer dan hun competitie 

trainers. 
Zo blijven de recreatie trainers meer gemotiveerd.  

 Jonge gymnasten stimuleren om les te geven zodat ze dit gaan beschouwen als 
weekendwerk. 

 Enkel clubs hebben de vergoedingen opgetrokken zodat de kloof tussen 
trainersvergoeding en weekendwerk (bakker, winkel,…) kleiner wordt. 
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2. Drop-out van trainers na het middelbaar (hoe trainers binden aan de club) 

 Door het organiseren van een teambuilding creëer je een goed gevoel bij de 
trainers. Hierdoor zijn ze minder snel geneigd om hun trainersteam/groep te 
verlaten. Vb.: 

• Dag van de trainer organiseren (uitstap met de trainersgroep) 
• Samen naar het kaderweekend of kaderdag dans gaan met een 

overnachting 
 Intern opleidingen voorzien zodat ze met zelfvertrouwen kunnen les geven. 
 Trainers meer verantwoordelijkheid geven. (een groepje dat ze mogen leiden, 

medeverantwoordelijk maken van de FB-pagina, mede inspraak geven met het 
kiezen van het clubturnpak,…)  

 
 

3. Hoe extra inkomsten genereren 
 Bij dit onderwerp zitten alle clubs in hetzelfde schuitje, ze organiseren een eetdag 

of doen een verkoopdag (wafels, paaseitjes, ijstaart in december).  
Als club moeten we hier “out of the box” gaan denken en op zoek gaan naar een 
nieuwe vijver om uit te vissen. Enkele van onze clubs doen dit al. Hieronder enkele 
voorbeelden: 

• Een account maken op Trooper (via deze website kunnen mensen 
producten aankopen in vertrouwde webshops. Voor elk verkocht product 
komt er een percentage naar de club) 

• Met enkele vrijwilligers gaan helpen op evenementen/ festivals in de buurt. 
• Een wedstrijd organiseren (door een verkoop van snoep, hot-dog,… komt er 

extra geld in het laadje) 
• Extra sponsors aantrekken. 
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