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SESSIE DOMEIN OMSCHRIJVING Lesgever Omschrijving Aantal plaatsen

A1 BESTUUR Checklist nieuwe clubwetgeving Lien Berton Het afgelopen jaar veranderde heel wat wetgeving waarmee 

sportclubs in aanraking komen: de WVV (Wet 

Vennootschappen & Verenigingen) werd van kracht, de 

vrijwilligerswet werd aangepast, het statuut verenigingswerk 

zorgde voor een oplossing bij het correct vergoeden van onder 

meer trainers, enz. Daarnaast creëerden onder meer de GDPR-

wetgeving en het UBO-register nog wat extra planlast. Wil je 

graag een bondig overzicht van de recente wijzigingen op 

juridisch/administratief vlak gecombineerd met enkele 

wegwijzers die je hierbij kunnen helpen, dan ben je tijdens 

deze sessie aan het juiste adres.

30

A2 BESTUUR Basisprincipes in het werken met vrijwilligers Marianne Cap ‘The games makers’ werden ze in Londen genoemd, de 

vrijwilligers. Met 70.000 waren ze tijdens de Olympische 

Spelen, op één van dé hoogtepunten van sportbeleving. Er 

waren veel meer kandidaten dan plaatsen om als vrijwilliger 

mee te werken. Vrijwilligers maakten de Spelen mogelijk. 

Vrijwilligers waren er graag bij; ze waren trots, toonden drang, 

veerkracht en power. Ze werkten vanuit hun ratio én vanuit 

hun emo, ze volgden en ze namen leiding. Kortom, ze waren 

mede bepalend voor het maken en slagen van de Spelen. Velen 

zullen nu denken dat er toch wel een wezenlijk verschil is 

tussen de Olympische Spelen en pakweg de gemiddelde 

sportclub in je gemeente: de Olympische Spelen is een gekend 

merk, iets waar iedereen wil bij zijn. Inderdaad er zijn veel 

verschillen: qua budget, schaalgrootte, media aandacht… Het 

feit dat iedereen graag bij de Spelen wil zijn, hoeft echter niet 

anders te zijn dan in je sportclub. De organisatie van de Spelen 

heeft vrijwilligers niet alleen taken en verantwoordelijkheden 

gegeven. Ze hebben hen vooral een gezicht gegeven, een 

plaats, een waardering. En daarvoor hebben ze tonnen 

engagement terug gekregen. Kortom, er is bewust gewerkt aan 

het werken met vrijwilligers. Binnen deze sessie bekijken we 

een aantal succesfactoren die je kan meenemen naar je 

sportclub.
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A3 BESTUUR Hoe sporttechnische werking van de club 

structureren?

Gymfed
In een clubstructuur en clubwerking staat de gymnast centraal. Het is de core-business van een club om gymnasten een plaats te geven waar ze graag turnen en hun potentieel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Alle personen die actief zijn in de club dragen hun steentje bij om dit doel te kunnen bereiken. De clubstructuur dient eveneens het bereiken van dit doel te stimuleren. In deze sessie lichten we toe op welke manieren je de sporttechnische werking van een club kan structureren. Welke vragen dien je te stellen, welke keuzes moet je maken en welke gevolgen brengen die keuzes met zich mee?
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A4 BESTUUR Verenigingswerk: praktische tips rond het vergoeden 

van de lesgevers

Ann Boonen Zowel op professioneel vlak, ambtenaar bij de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid, als in haar vrije tijd, secretaris Blauwput 

Omnisport, heeft Ann Boonen zich sinds vorige zomer 

gespecialiseerd in het Bijklussen statuut. Aan de hand van 

enkele praktische tips en door het live tonen van de toepassing 

zal ik aantonen dat het inschrijven als "Bijklussers" van 

medewerkers en trainers maar een minimale extra taak voor 

de sportclub met zich meebrengt."
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A6 BESTUUR Een specifieke infrastructuur voor mijn club: 

praktijkvoorbeelden

Ine Claus (JF) - Inge Doens Veel clubs dromen van een specifieke infrastructuur voor hun 

club. Hoe begin je hieraan? Welke zijn de mogelijkheden? Wat 

kan Gymfed doen? A.d.h.v. een aantal recent gerealiseerde 

projecten willen we de clubs die de ambitie hebben een 

infrastructuur (al dan niet in samenwerking met de 

gemeente/stad) te verwerven tips en voorbeelden geven.
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A7 BESTUUR Omgaan met diversiteit in de sportclub: 10 tips Joan Leeflang Onze samenleving wordt steeds gekleurder. In Vlaanderen zijn 

gemiddeld 20,5 % van de inwoners mensen met een andere 

herkomst. Dat zie je ook in vele sportclubs. Andere clubs 

blijven dan weer opvallend wit. In de interactieve vorming 

"Omgaan met diversiteit in je sportclub: 10 tips” staan we op 

een leerrijke en heel concrete manier stil bij uitdagingen die 

deze diversiteit met zich meebrengt. Hoe bereik je meer 

gekleurd talent? Welke drempels maken de stap naar je club 

moeilijk? Met wie kan je samenwerken hierrond? Hoe ga je om 

met anderstaligheid en culturele verschillen? Allemaal 

belangrijke vragen die aan bod komen en waarover je kan 

leren in interactie met andere clubs. Een medewerker van het 

Agentschap Integratie en Inburgering geeft je 10 concrete tips 

mee die je kan toepassen in je club.
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A8 BESTUUR Inspirerende innovatieve clubprojecten Q4Gym Inge Doens In deze sessie worden, in praatcafé-opstelling, 4 clubprojecten 

voorgesteld die als innoverend en/of uitzonderlijk project 

werden goedgekeurd bij de clubs die een Q4Gym-audit hadden 

in 2018 en 2019. Welke projecten in deze sessie voorgesteld 

worden is bekend tegen 1 september.  
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B1 BESTUUR Infosessie Q4Gym Inge Doens Om de clubs te helpen groeien en tegemoet te komen aan de 

kwaliteitseisen van vandaag is het online Q4Gym-

kwaliteitsinstrument in eerste instantie een handige tool voor 

zelfdiagnose. Hoe kan je het instrument gebruiken om als club 

sterker te worden? Hoe je voorbereiden op een komende 

audit? Deze sessie is ook interessant voor de gymclubs waar in 

het seizoen 2019-2020 een audit wordt afgenomen.
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B2 BESTUUR Infosessie Trainersapp Inge Doens Gymfed heeft een web applicatie (voor computer en 

smartphone) ontwikkeld die de trainers en het clubbestuur 

moet helpen bij de registratie van de aanwezigheden van de 

gymnasten en de gepresteerde uren van de trainers. In deze 

sessie worden de functionaliteiten en werking van de app 

besproken en hoe men efficiënt om kan gaan met de 

rapporten/data die de app ter beschikking stelt. Dit alles met 

als doel de work load van de bestuurders te verlagen en 

interessante data ter beschikking te hebben die de clubwerking 

optimaliseren.

25

B3 BESTUUR Infosessie begeleidingstraject Q4Gym Johan De Mulder Sinds het seizoen 2018-2019 biedt Gymfed een 

begeleidingstraject aan dat gericht is op het toeleiden naar een 

Q4Gym-audit. Met dit traject wil Gymfed startende clubs (-5 

jaar opgericht) en clubs die hun clubbestuur wensen om te 

vormen naar een meer hedendaags model bereiken. Een 

clubcoach begeleidt de club a.d.h.v. de Q4Gym-tool. In deze 

sessie wordt uitgelegd hoe zo’n traject verloopt en wat er van 

de club verwacht wordt. Het ultieme doel is het succesvol 

afleggen van de Q4Gym-audit.
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B4 BESTUUR Hoe ondersteun ik mijn trainers om Kidies en 

Gymstars in mijn club te integreren?

Gymfed Kidies, het nieuwe kleuterprogramma van Gymfed helpt je om 

de kleuterwerking in je club vorm te geven en zo een sterke 

basis te creëren van waaruit de leden kunnen doorstromen 

naar andere groepen. We verduidelijken graag wat het project 

Kidies inhoudt en hoe Gymstars hier op aansluit, en geven 

enkele tips om deze projecten zo goed mogelijk te integreren 

in jouw club. 
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B5 BESTUUR Resultaten en aanbevelingen onderzoek VIVES 

'Innovatief sportbestuur'

Ilse Vanhoorelbeke In deze sessie worden de resultaten bekend gemaakt van het 

onderzoek 'Innovatief bestuur' dat door de VIVES Hogeschool 

in 2018 werd uitgevoerd. We geven jullie wat meer inzicht in 

hoe clubbesturen van onze gymclubs vandaag zijn 

samengesteld en sluiten af met enkele tips en 

aandachtspunten voor een innovatief clubbestuur.
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B6 BESTUUR Resultaten en aanbevelingen onderzoek VIVES 

'Lidgeldbeleid in de club'

Ilse Vanhoorelbeke In deze sessie worden de resultaten bekend gemaakt van het 

onderzoek 'Lidgeldbeleid in de club' dat door de VIVES 

Hogeschool in 2018 werd uitgevoerd. We geven jullie wat 

meer inzicht in hoe gymclubs vandaag hun lidgelden bepalen, 

welke drempels zij ervaren en welke de opportuniteiten zijn.
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B7 BESTUUR De funfactor van vrijwilligerswerk Marianne Cap Enthousiaste, gedreven vrijwilligers met veel goesting, daar zijn 

we allen naar op zoek, toch? Maar hoe is het met de goesting 

van de bestaande vrijwilligers gesteld? "Een goed draaiende 

club is een club waar het leuk is om aan vrijwilligerswerk te 

doen?" Akkoord of niet akkoord? Kunnen we doen wat we 

willen doen, op een leuke en ontspannen manier? Of is de 

nood zo hoog dat we zaken móéten doen om alles rond te 

krijgen? Kijken we binnen onze club vooral naar de resultaten 

of ook naar de funfactor? Vragen we aan vrijwilligers na hun 

opdracht ‘is alles gelukt?’ of ‘was het leuk?’? Kortom, focussen 

we vooral op de taken en de opdrachten of op het plezier? Is 

hard werken en plezier beleven combineerbaar? In elk geval, 

tevreden en gelukkige vrijwilligers leveren betere prestaties. 

Eigen inzichten koppelen we aan een aantal frisse kaders: 

customer delight, het trip-advisor-tijdperk, de evolutie van 

goesting… Wie reeds de bijscholing “Inleiding tot het 

begeleidingstraject: Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” 

gevolgd heeft, zal bepaalde punten zien terugkomen in deze 

opleiding.
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B8 BESTUUR Verzekeringspolissen Gymfed Bart Hannes Van welke verzekeringen geniet je automatisch als je lid bent 

van een club van Gymfed? Welke verzekeringen kan je als club 

nog onderschrijven? Een overzichtje van de mogelijke polissen 

maakt het je gemakkelijker om wegwijs te kunnen in deze 

soms moeilijke materie. 
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C1-C2 BESTUUR Infosessie Ledenbeheer Jimmy Van Moer In deze praktische sessie wordt jullie uitgelegd hoe je de leden 

inschrijft, een rapportage maakt van je ledengegevens, 

inschrijft voor opleidingen, attesten van je opleidingen 

downloadt, attesten mutualiteiten aan de leden bezorgt, 

trainingsgroepen beheert, een ongeval ingeeft en de status van 

de ongevallen kan raadplegen, je gymnasten inschrijft voor 

wedstrijden/activiteiten, juryleden opgeeft voor wedstrijden, 

… een must voor iedereen die zich als verantwoordelijke 

ledenbeheerder van een club engageert! De cursisten worden 

gevraagd een eigen laptop mee te brengen.
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C3-C4 BESTUUR Club van de toekomst Jimmy Van Moer Om te bouwen aan de toekomst, moet je durven jezelf steeds 

weer in vraag te stellen. Dat deed Verto Puurs met het 

initiatief: “Verto 2020", waarin alle stakeholders (gymnasten, 

trainers, ouders, bestuurders, scholen, gemeente, federatie ...) 

mee hebben nagedacht over de vraag "Hoe moet Verto er 

uitzien na 2020". Alle aspecten van de club, zoals structuur, 

aanbod, infrastructuur, bestuur, … kwamen aan bod en leidden 

tot een nieuwe organisatievorm, samenwerkingen, 

successieplanning en tot een ambitieuze bouwplannen. In deze 

eerste sessie “Van puber tot bestuurder” licht Verto hun visie 

en ervaring toe hoe pubers te betrekken in de werking en 

jongeren begeleid te laten ingroeien in een verjonging van het 

bestuur. In het tweede deel van de presentatie “Weg met de 

piramide, leve de honingraat” wordt het nieuwe 

organisatiemodel toegelicht: de honingraat-organisatie.  Onder 

meer door een sterke vrijwilligerswerking wordt ruimte 

geschapen voor veel meer initiatieven dan in de klassieke 

piramide-hiërarchie. Uiteindelijk is dan alles mogelijk, zelfs de 

stoutste dromen als het bouwen van een eigen gymcentrum.
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C5 ETHIEK Taakomschrijving 'Club-API' Caroline Jannes Het doel van deze presentatie is een update te bieden rond het 

profiel van een club-API en de ondersteuning vanuit de 

Federatie API en/of de ethische commissie. Verder geven we 

aandacht aan het handelingsprotocol dat de club-API kan 

volgen bij een melding, vermoeden of klacht. Tijdens dit 

handelingsprotocol is het van belang dat de club-API aandacht 

schenkt aan correcte gesprekstechnieken, het opstellen van 

een advies en nazorg.
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C6 ETHIEK Het gebruik van Social Media in de clubcontext Caroline Jannes Verschillende clubs en club-API's gaven de laatste paar jaren 

mee dat sociale media bij trainers en gymnasten voor 

problemen kunnen zorgen. We zien een continuüm van 

problemen gaande van het versturen van ongepaste berichten 

tot seksuele misbruik van jongeren via Facebook, Whatsapp of 

Snapchat. Deze presentatie overloopt aan de hand van enkele 

casussen wat je kan doen als club. De behandelde thema's 

omvatten voyeurisme, het delen van foto's en filmpjes, en tips 

rond communicatie tussen trainer en gymnast. 
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C7 ETHIEK Toelichting en visie over ons beleid over 

“grensoverschrijdend gedrag”

Lode Grossen & Herman 

Huygens

In deze sessie wordt ingezoomd op de rol van de federatie en 

de api op vlak van grensoverschrijdend gedrag. Ook de 

ethische commisie, het nieuwe en aangepaste tuchtreglement 

en de nieuwe en aangepaste tuchtprocedure komen aan bod. 

De sessie wordt geleid door Lode Grossen, algemeen manager 

Gymfed en Herman Huygens, juridisch adviseur Gymfed en 

rechter op rust.
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C8 ETHIEK Toelichting Toolkit SGG voor clubs Arne Aerts Seksueel grensoverschrijdend gedrag in jouw sportclub 

aanpakken is een hele uitdaging. Met deze Toolkit vol 

voorbeelddocumenten en richtlijnen kan je als 

sportclubbestuurder meteen aan de slag: in 6 stappen kom je 

tot een clubbeleid dat seksueel grensoverschrijdend gedrag 

voorkomt en aanpakt. Tijdens deze sessie krijg je een overzicht 

van de Toolkit en hoe je er in de praktijk mee aan het werk kan.
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