
1)Erdientsteedsminimumlgediplomeerdeleidingtijdensdeturnlessenaanwezigtezijn.

2) lndien de veranhiloordelijke leiding van een afdeling niet aanwezrg kan zijn dient deze
-' Éi"rr"n de hoofdleiding tè verwittigen - liefst zo snel mogelijk.

3)lndiendeverantwoordelijkePiolngVaneenafdelingnietaanwezigkanzijndientdezeeen
collega ( gediplomeerOe teiOing) [e raadplegen en-hem/haar te vragen om de les over te

willen nemen. Hierna dient de-hoofdleiding van de lesovername ingelicht te worden'

4) lndien, door geliik welke ootzaak,. er geen ged.iplomeerde leiding in de tumzaal

aanwezig tan zUrïïi.iOàni àe turntes dan dient dele turnles afgelast te worden. Er dient

dan eveneen" ,*iià.otgd te worden dat de leden hiervan verwittigd worden'

Ditkandoordeledentelefonischteverwittigenofigmandtelatenplaatsnemenaande
zaal die oe teden oij aankomst hierover innànt. Hoofdleiding of 1 bestuurslid dient hierover

ingelicht te worden.

5) lndien niet aan deze voonraarden wordt voldaan bestaat de mogelijkheid dat in geval van

een sportongeà de vezekering ieiding en/gl _het- bestuur gedeeltelijk mede

verantwoorAet-i;f stett (zie ook versla§ vergadering 05106/2008 - punt 8)

Gelieve onderstaande verklaring op 3 exemplarcn te ondertekenen en 2 exemplaren terug te

bezorgen aan een bestuurslid / hoofdleiding'

Kapellen, October 2008

lk, naam en voornaam ' , gediplomeerde leiding' verklaar hierbij kennis te hebben

genomen van bovenstaande richtlijnen en deze na te zullen leven. lk weet dat bij niet naleving

van deze richtlijnen de mogel'rjkheid bestaat dat bij een eventueel sportongeval de kans

bestaat dat de verzekering m'rj gedeeltelijk aansprakelijk kan stellen, en ik het bestuur van

turnkring ILOKA niet verantwoordelijk kan stellen'

Datum: .. I .. I 2008 Handtekening leiding,

2 ondertekende exemplaren ontvangen op datum van " I .. t 2008

Naam verantwoordelij ke I LOKA en handteken ing :
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GRITERIA ERELID turnkrins ILOKA
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen tijdens de bestuursvergadering van 2 oktober 2008.

Voorwaarden tot het verkriioen van titel "erelid turnkring ILOKA":

í) 30 jaar ononderbroken lidmaatschap bij turnkring ILOKA, waanían 5 jaar bestuurslid of
leiding.

21 35 ononderbroken lidmaatschap bti turnkring ILOKA

3) Wegens bijzondere veldienste, ongeacht jaren lidmaabchap.

( enkel geld§ indien voorgedragen persoon een extra verdienste heeft geleverd ten voordele van
turnkring ILOKA en na goedkeuring door de algemene ledenvergadering met 213 meerderheid van
de stemmen)

Voor de viering van deze leden wordt door het bestuur van turnkring ILOIG beslist welke aard van
onderscheid ing wordt uitgereikt.

Mering van deze personen kan tijdens het jaarlijkse turnhest of tijdens een andere feestelijke
viering. Ook hier ligt de beslissing b'tj het bestuur van turnkring ILOKA.

Aan een erelid van turnkrinq ILOKA en ziin/haar partner worden volgende voordelen toeqekend:

í) Gratis toegang op jaarlijks turnfeest. ( erelid ontvangt í of 2 gratis inkomkaarten)

2l Deelname aan activiteiten/vieringen aan dezelfde voorwaarden als de bestuurcleden.

3) Gratis aansluiting bij de Gymfederatie (enkel geldig voor het erelid, dus niet voor de
partner)

4l Op alle sportieve activiteiten/wedstrijden van turnkring ILOKA zal getracht worden om de
ereleden te voozien van een comfoÉabele zitplaats.
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EVALUATIE + AANBEYELINGEN:

1. Strategische planning & marketing management (score: 924 )

Het is duidelijk dat in de vereniging iedereen weel wie wat gaat uitvoeren en op welke wijze.
De acties en opvolging op korte termijn (liaar) zijn heel concreet. Ook op lange termijn heeft
de club een visie. Dit is uiteraard het gevolg van jullie uitgebreide S\VOT-analyse, die
logischerwijze leidt tot een actieplan. Het is nu belangrijk dit plan goed op te volgen.
Teneinde dit beter te verwezenlijken adviseren we je als club dit strategisch plan en het

daaruit voortvloeiende actieplan nog mesr in detail uit te werken en in een overzichtelijke
tabel weer te geven: bv. welke oplossingen zljn er voor bepaalde problemen, wie stelt zich
veraÍrtwoordelijk om een oplossing yoor te stellen of uit te werken, welke datum/termijn
wordt vooropgesteld per item, waar liggen de prioriteiten? Ook de daarbij samenhangende

kostprijs, de promotie van de actie en voor welke doelgroep de actie gevoerd wordt, zijn niet
te vergeten elementen.
Belangrijk is wel wanneer je enkele verbeterpunten wil aanpakken je altijd rationeel en

functioneel tewerk gaat. Yeranderingen voor de audit op zich mogen geen doel zijn. De

punten waar iedereen achter staat en een duidelijke kwalitatieve meerwaarde voor de

vereniging opleveren, moeten de enige en echte actiepunten worden'

De missie en visie van de vereniging is vnj duidelijk en goed opgesteld. Normalerwijze moet
dit heel summier het profiel van de vereniging schetsen. Het moet als het ware het

visitekaartje van de vereniging zijn. Het is de bedoeling om in een oogopslag daarin de

vereniging te herkennen. We halen nog even de voomaamste punten aan:

- voor welke leeftiiden staat de club
- welke disciplines biedt de club aan en op welk niveau
- wat biedt de club nog meer naast het turnen (opsomming van enkele randactiviteiten:
sociale functie van de vereniging).

De financiële opvolging binnen de vereaiging verloopt prima. De vereniging werkÍ met een

begroting met een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven. Tijdens de vergaderingen
worden de financiën besproken en aangeluld met aanbevelingen en bijsturingen.

2. Procedures en interne werking (score: 97o )

Alle aanbevelingen van de vorige audit werden goed opgevolgd. De inteme werking verloopt
prima. Het secretariaatswerk is vlekkeloos. Iedereen wordt tijdig op de hoogte gesteld van
organisaties, cursussen, reglementen, nieuwe ontwikkeling€tr, .. . De newsletter online alsook
de intranet mogelijkheden van de federatie zijn binnen de vereniging gekend en in gebruik.
Kortom: binnen de kring is er een transparantie wat betreft de verspreiding van formele en

informele informatie.

De lesgevers zijn attent voor regelmatige afwezigheden. Deze afwezigheidslijsten zouden op
regeimatige basis (om de 3 maand bv.) ter inzage moeten zijn van het bestuur. We menen dat
bij een probleemgeval de ouders wel een exacte opvolging verwachten varrwege het
lesgeversteÍrm en dat het bestuur daarvan weet heeft" We denken hierbij vooral aan pubers die
de training zouden kunnen aanwenden om andere zaken uit te richten.
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We stetrden eveneens vast dat er omwille van de rompslomp geen medisch attest gevraagd
wordt. Dit is heel begrijpelijk. Misschien kan je wel op de inschrijvingsformulieren een

zinnetje toevoegen dat de ouders verklaren dat ze medisch geschikt zijn om de gymnastiek te
beoefenen.

3. Externe communicatie en image building (score: 92"/")

ILOKA Kapellen beschikt over een recent, mooi en modem logo (manneke aan de ringen).
De eigen clubnaam en het logo zijn terug te viaden op alle documenten. De club heeft een
goede, herkenbare huisstijl. Misschien een tip: geef instructies door naar je trainers wat betreft
de huisstijl van de vereniging. Soms wordt bij maiiverkeer tussen trainers en gyÍnnasten zelfs
leuke gymlogo's gebruikt maar het eigenlijke clublogo ontbreekt. Dat zou zonde zijn want de

club heeft baat bij een goede, herkenbare huisstijl.

Heel positief is de alom vertegenwoordiging van een bestuurslid op een algemene vergadering
van de federatie en/of een technische vergadering van de federatie en/of een provinciale
overlegcommissie en/of de sportraad van de gemeente.

De club is heel actief zowel op turngebied als op het sociale vlak. Tal van activiteiten maakt
de club tot een echte familie. Deze activiteiten zorgen voor de nodige publiciteit en Àjn zo
promotioneel belangrijk op het gebied van ledenwerving.

Na consultatie vanjullie website oordelen wij dat deze heel mooi oogt, duidelijk,
gebruiksvriendelijk en up-to-date is.

Qua sponsoring is het initiatief met de "ledencheques" bijzonder origineel. We hopen dat dit
voor jullie kring een succes kent.

4. Clubsfeer & cultuur {perifere activiteiten) {score: 80%)

De club vertoont een grote inzeL non gym day, sinterklaasfeest, kringwedstrijden, turnfeest,
dorpsdag, en zo veel meer. De organisatie van al deze activiteiten en wedstrijden draagt bij
tot het creëren van een positieve clubsfeer. Het clublogo of de naam van de club dat
terugkornt op de sweater en/of T-shi* schept een band of een soort "clubgevoel" bij de leden
en medewerkers.

5. Bestuurlm an a gem entlstructuu r (score : 87 "/o)

Het is heel positief dat in het bestuur enkele leden zetelen die sporttechnisch onderiegd zijn.
Op die manier kunnen sporttechnische aangelegenheden te gronde besproken worden in het
bestuur.

De vereniging is op het gebied van techniek goed gestructureerd. Met Irène Huygen hebben
jullie alles in één: kennis, kunde en ervaring- Het is aan Irène en het voltallige bestuur om er
over te waken een brede leiding te hebben en dat de jonge trainers zich steeds voldoende
bijscholen.
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6. Human Resources management (score: 93Vo)

Het is positief dat het werk van de trainers gewaardeerd wordt via terugbetalingen van
bijscholingen en cursussen. Daarnaast heb je nog de terechte extra waardering onder de vorm
van nevenactiviteiten" T-shirtltraining. De vereniging voorziet echter geen lesvergoedingen.
Een bewuste keuze die momenteel nog blijkt te werken ook. 'We wezen echter dat het trekken
van deze kaart op lange terrnijn moeilijk houdbaar zal blijven. Dit gevoelige onderwerp tijdig
durven onder ogen zien en bespreekbaar maken, lijkt ons een boodschap voor de toekomst.
Logischerwijze heeft dit gevolgen op het lidgeld. We blijven echter respect tonen voor de
"eigen identiteit van de club". Chapeau voor alle "echte"vrijwilligers van de club.

7. Effectiviteit (score: 80Yo)

Dit item is samengesteld uit verschillende onderdelen van de andere items met dan nog
onderlinge links. Hier valt moeilijk hoog te scoren omwille van de strenge norïnen die het
instrurnent hier oplegÍ (ledenbehoud, ereplaatsen,o/o gediplomeerde trainers, aanbod, ...).
Jullie scoren zelfs heel goed. Slechts voor 1 item kunnen we een bemerking geven:

1. "lesgever"s met aangepast diploma".
Wij willen hier onmiddellijk bij vermelden dat dit het pijnpunt is van bijna "alle" clubs. Het
aanhalen van dit "veel voorkomend" probleem betekent niet dat de vele vrijwilligers in het
verleden (en ook in de toekomst) geen waardevol werk leverden (en zullen leveren). Niets is
minder waaÍ. Het is wel zo dat in de kwaliteitszorg van een club de lesgevers een cruciale rol
spelen. Dat diploma's niet altijd garant staan voor kwaliteit kan het geval zijn. maar dit zou
eerder de uitzondering moeten zijn, dan de regel.
Wij raden dan ook aurn om een soort opleidingsplan uit te werken d.m.v. in te spelen op VTS-
cursussen, bijscholingen, exteme trainingen (fed.- regio -...), samenwerking externe clubs,
technische- en methodische sessies binnen de club,...

8. Aanbod disciplines

De vier evaluatiecriteria:

worden door IKGym gebruikt cm het operationele niveau van de club te quoteren. In bijlage
ontvang je tamelijk gedetailleerd de verwerking in % uitgedrukt. Dit geeft je een verklaring
van de verschillende resultaten.
In vergelijking met drie jaar terug is er alweer vooruitgang geboekt. We spreken hier zowel
voor wat bekeft de trainers als voor aecommodatis en aanbod. Nieuwe aanbevelingen zijn er
op dit vlak niet.
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9. Besluit

Warxreer je met het bestuur van ILOKA praat, ben je snel overtuigd dat de tunrbezieling er
van de muren druipt. Chapeau voor ds "spirit" die er heerst. Een vereniging om als besfuurder
(en ook als lid) fier op te zijn.
Het was wij duidelijk dat jullie al een 4d" doorlichting lieten uitvoeren. Niettemin blijven
jullie dus streven naar beterschap en kwaliteit. De voorbereiding van \Milly was trouwens tot
in de puntjes afgewerkt. Perfect! Fíet resultaat mag gezien zijn;

In bijlage ontvang je het lKGym-label. De GymnastiekFederatie Vlaanderenzal binnenkort
Liw gemeente op de hoogÍe stellen van jullie kwaliteitsvolle werking. Bovendien zal de
GymnastiekFederatie Vlaanderen, als beloning voor het behalen van het lKGym-label, U
binnenkort ondersteunen met opleidingscheques.

Wij adviseren eveneens het IKGym-instrument te gebruiken als belangrijk hulpmiddel
(tussentijdse evaluatie) in jullie streven naÍr een nog betere werking. Indien er veranderingen
(verbeteringen) in de vereniging plaatsvinderi, die een belangrijke invloed kuanen hebben op
de audit, mag je steeds contact opnemen met mij om opnieuw de vemieuwde situatie te
evalueren.

De w-ebsite waarop je de evolutie van IKGym op de voet kunt volgen is 11,111-,;1,,1,r,.-q.;,,1,. Je

vindt er links en achtergrondinformatie rond kwaliteitszorg.
lnteressante vaklitcratuur is "Kwaliteitszorg in de sportclub:jeugdwerking" P. De Knop, J.

Van Hoecke. K. De Martelaer.

Succes met de verdere clubwerking.
It=---J?r" ll

..t" z'*-*J
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-, - ./re

Alain Coussement.

@
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INFO GYMFEDERATïE Vloon deren vzw

Gymfederotie Vloonderen rrzw:

De GymnostiekFederotie slooi het joor 2008 of met 101.600 leden. Voor het zesde joor op

rij steeg het aontal leden. In 2008 met 522 eenheden t.o.v. 2007).

De GymFed blijft hiermee de tweede grootste sportfederotie in Vloanderen, no de

Tennisfederotie.
De Gymnostiekfederotíe Vloonderen vzw is gehuisvest in het 'Huis von de Sport' te Gent

(Zuiderloon 13) en wil life-tíme gymnostiekoefe-ningen in olle disciplines en op olle niveaus

kwolitotief uitbouwen en oonbieden oan de bij hoor oongesloten gymclubs. Ze wil doorom de
dienstverlening oon en debegeleiding vo hoor clubs optimoliseren, evenols de orgonisotie von

deze clubs.
fn de verschillende leeÍtijdsgroepen zien we geen grote verschillen t.o.v. vorige joren. Ook

in 2008 blijven de kinderen -11joor ongeveer 60% uitmoken von de totole GymFed-populatie.
De verhouding jongens / meisjes ( bij -8 jaor nog */- 5O%) neemt af naargelang de leeÍtijd.
Voorol de jongens 1ó-18 joor (774 t.o.v. 4.252 meisjes) zíen gymnostiek niet echt zitten.
Het oudste lid von de SymFed is 98 joor en !íd von Uilenspiegel vzw ín ÀÀerksem.

Kleuters zijn goed vertegenwoordigd. De GymFed telt 18.970 leden von vijf joor of jonger.

Heel wat ouders hebben be4repen dot met kleuterturnen de bosis wordt gele-gd voor een

goede motorische ontwikkeling. We zien dot de clubs inspelen op deze vroog met oongepast

moteriool en pedogogisch opgeleide lesgevers. Dot veel kinderen echter no hun

kleuteropleiding een andere vrijetijdsbesteding kiezen leren ons de cijfers von de drop-out.
Het oontol leden dot de club/federotie verliest is het grootst in de cotegorie <8 joar (7.75t
leden)

60.@0 -

2003 2004 200s 2006 zaw 2008

65.I61 68.904 12.965 15.617 i01,078 101.600

De verhouding jongens /meisjes bedroogt 23% (?3.770 leden) en77% (77.83O leden). Dit
is, percentsgewijs, getijk oan de verdeling zools in 2OO7.

BU ïLOKA is deze verhouding eveneens 23% neisjes en 77%

verhouding jongens / meisjes

t,on8ens 23.770 rmeisjes 77.830

GI

evolutie ledenaantal GymFed

40.m0

20.0fl)
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Tobel ledenoontol 2OO8 per leefti.idscateqorie:

Leeftijds-
Categorie

mon vrouw totaol

< I ioor tL.799 23.053 34.852

I - 11 ioor 4.795 2t.258 26.O53

12 - 15 iocr 1.984 11.424 13.408

16 - 18 iosr 774 4.?54 5.028

t9 - 25 iaar 833 3.929 4.762

?6 - 45 -iaar t.6?3 7.64t 9.264

46 - 54 ioar 842 3.t37 3.979

>: 55.ioor L.t?o 3.134 4.254

ÏOTAAL ?3.770 77.830 101.ó00

6eograf ische spreiding:

De GymÍed verwelkomd e I nieuwe clubs, wot het totool brengt op 296 clubs. Twoolf clubs

stopten hun octiviteiten, fusioneerden tot een grotere club of verlieten de Íederatie.
De 296 clubs tellen met 343 leden gemiddeld 11 gymnosten meer don vorig joar.

aantal leden per provincie

IAntwerpen
34.343

I Limburg
9.900

lOost-Vlaanderen 23.6L7

I Vlaams Brabant
16.676

I West-Vlaanderen 17.064

aantal clubs per provincie

I Antwerpen L11

r Limburg 35

: Oost-Vlaanderen 69

I Vlaams-Brabant 39

r West-Vlaanderen 42
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grootte GymFed clubs

ll nrin 100 l*dan 44

r 1"00- 299 hden 105

ë 300 - 499 ledrn 86

E 500 - §99 lerlen 52

E nrcL.rdan 1.000 ['clert

ILOKA mookt, zools de meeste clubs, deel uÍt von de grootste cateEo?ae, nomelijk deze

met 10O tot 299 leden.

Top 1O grootste 6ymFed-clubs:
Alle clubs die zich in2OO7 bij de grootste GymFed clubs wisten te plootsen behouden ook nu

hun ploats in de ïop 10. De eerste 5 clubs blijven ongewijzigd, bij de clubs 6 tot 10 zijn er
lichte onderlinge verschuivingen. Voste Vuist Lauwe prijkt ook dit joor op de eerste ploots

met meer dan 1.500 leden.

1- Voste Vuist Louwe 1.588 leden

7-De Gympies Keerbergen t.419 leden
3- Gymgroep A.S. vzw 1.328 leden

4- WTK Oostende L.256leden
5- Rust Roest Brugge l.?Z4leden
ó - TK Krocht enGeduld Sínt-Niklaos 1.185 leden

7- Oymmax 1.080 leden

8 - MK Gym Mechelen 1.034 leden

9 - K.O.ï.V. Noordzee l.O23ledqt
10- TK sto poroot -P.H.H. Hosselt 975lede.n

Licenties:
Voor het wedstrijdseizoen werden 3.809 licenties (* L7a t.o.v- 2OO7) aangevraagd door 1ó4

clubs. Wedstrijdlicenties zijn vereist voor gymnosten die deelnemen in het A-,8-,C- enT-
niveou. Het hoogst oontol licenties aangevraagd door één club bedroogt 96 !

ë
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Ledenregister :t lnstituut voor Lichameliike Opvoeding Karellen, vzw

Naam vercnicins: lnstifuut voor Llciamel$ke Oproetlirlg Kapdbn

Rechtsvorm: yar

Zetel van de vereniqinq: Van Dorst Willy
Hoevensebaan 57
2950 Kapellen

Onderneminqsn$,[nmer: 443 868 238
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Naam en adres leden Rechtsvorm Datum
toetredina

Datum
uittredinq

DE LEEUW Ludo ( lid )
lependreef 31
2950 Kapellen

a9/12í2AO4

GEYSKENS Antoinetta ( lid )
Van Haeftenlaan 40
2950 Kapellen

19102/19S0

GEYSKENS Antoon ( lid )
Waterstraat 157
2940 Stabroek

19/02/1990

HUYGEN lrene ( voorzitter )
lependreef 31
2950 Kapellen

a7t02na01

JOOSENS Walter ( lid )
Krekelberg 54
2940 Hoevenen

19102/1990

PLOMPEN Erna ( ondervoozitter)
Dennenburgdreef 14
2950 Kapellen

07t42t2001

SMITS Lucienne ( lid )
Krekelberg 54
2940 Hoevenen

aw12EA04

SWIJNEN Michael
Heiveídlaan 22 i 2
2950 Kapellen

(rid)
ag12t2aa4

Vervolg op blz 2
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Ledenregister'l nstituut voor Lichamelijke Opvoeding
Kapellen " vzw

Verualg van blz 1
Blz2

VAN DORSï Willy ( secretaris )
Hoevensebaan 57
2950 Kapellen

1WA2t1990

VERLINDEN Steven ( penningrneester )
Zwartebeeklaan 30
2950 Kapellen

21t01t2443

Kapellen 24
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