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Aanwezige clubs: KT Aalst – KSVT Lembeek – Polulaire Halle – Turnkring Eine – Turnkring Geraardsbergen – Gympie 
VZW – Artigym Herzele – Turnkring De Zottegemse Salto’s – Tios Lede 
 
Gymfed: Sonja Deneyer – Isabelle Maesfranckx 
 
Regiocommissie: / 
 

  
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/ Gespreksavond om ouders te betrekken bij de club + motiveren van trainers / ouders 

- Info-avond voor nieuwe leden 
o Uitleg over het bestuur, voorstelling bestuursleden + functie 
o Het huishoudelijk reglement 

- Nieuwsbrieven 
- Soms nemen ouders deel aan de bestuurlijke werking van de club 
- Bij activiteiten worden ouders ingeschakeld 

o Vaak ligt dit wat moeilijk 
▪ Show, turnfeest, dansshow 

• Kleedkamers bewaken 

• Materiaal 

• Bediening 

• Veiligheidsman 
o Bij de inschrijving wordt reeds gevraagd of ouders willen helpen 

▪ Bij een eetfestijn 
- Vragen om deel te nemen aan de kleuterlessen 
- Open lesdagen 
- Als ouders helpen dan worden ze gratis verzekerd via de Gymfed, je moet het wel vooraf 

doorgeven 
- Ouders vragen om deel te nemen aan extra-muros activiteiten zoals een schaatsnamiddag, 

zwempartijtje 
- Takenlijst verspreiden bij de ouders 
- Trainers motiveren 

o 5/jaar helpen levert een cadeaubon op 
o Verkoop van kaarten (turnshow, eetfestijn,..) levert cinematickets op 
o Afhankelijk van het niveau en de inzet krijgt de trainer een hogere verloning/ 

getrouwheidspremie 
o Evaluatie van trainers (POP, vragenlijst, enquête, eventueel een gesprek) 
o Vergaderingen: maandelijks of 2-maandelijks 
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o Soms is er een tussenpersoon nodig tussen het bestuur en de trainers een soort van 
coördinator, dit zijn rechtstreekse motivators, opvolgers 

▪ Dit zijn soms hoofdtrainers welke dan ook deelnemen aan de bestuurlijke 
werking van de club. 

o Werkgroepen / denktanks 
 

 
2/ Turnmateriaal + lokale besturen 

- Wie mag het materiaal keuren 
o Vincotte doet dit ook en is vrij objectief 
o Janssen en Fritsen4Eurogym – Filip Rupus 
o Wanneer een toestel wordt afgekeurd dan wordt er een rode sticker gekleefd, als er 

daarna iets gebeurt is het moeilijk m.b.t. de verzekering 
o Soms is er een onderhoudscontract met de gemeente 
o De verzekering heeft vaak geen specifieke normen 

- Aan welke normen moet het materiaal voldoen 
o Sommige clubs werken met een materiaalmeester 
o Trainers weten best wanneer materiaal niet meer te gebruiken is 

- Hoe de vervanging van materiaal systematiseren 
o Als de gemeente iets afkeurt, dan zijn er vaak lange wachttijden vooraleer er nieuw 

materiaal komt 
- Waarin kan je best wel/ niet investeren 

o Het is belangrijk om te kijken wat de noden zijn 
o Budget bepaalt vaak wat kan en wat niet 
o Dit wordt best voorzien in de begroting 

- Wat als het materiaal van de gemeente is? 
o Als zowel de zaal als de toestellen van de gemeente zijn maak je best goede afspraken 
o De gymfed kan meegaan naar de gemeente 
o Problemen ontstaan vaak wanneer ook scholen het materiaal gebruiken (weinig 

respect voor het materiaal) 
o Het is makkelijk als de zaal van de gemeente is want een eigen zaal brengt veel kosten 

met zich mee (sanitair, water, geen zaalwachter, veel zorgen,…) 
o Als het eigen materiaal in een sporthal van de gemeente staat weet dan dat dit 

materiaal niet verzekerd is. Het is dus nodig om een afzonderlijke brandverzekering af 
te sluiten. 

 
4/ Motiveren 

- Hoe kan je ouders motiveren om deel te nemen aan de bestuurlijke werking van een club 
- Hoe kan je trainers blijvend motiveren 

o Om bijscholing te volgen 
o Om mee te gaan op wedstrijden 
o Om deel te nemen aan de bestuurlijke werking binnen een club 
o Om deel te nemen aan juryopleidingen 
o … 

 


