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1. Inleiding 
 
Huidige en toekomstige leden moeten weten wat we als vereniging willen en kunnen 
bieden. De vriendschappelijke en sociale sfeer speelt ook bij Westhoek Turncentrum een 
belangrijke rol. De technische leiding van de club streeft ernaar de kinderen – elk op hun 
niveau – te laten kennis maken met de turnsport. 
Tevens willen de trainers waarden meegeven die voor hun toekomst belangrijk zijn:  
discipline, afspraak is afspraak, eerlijkheid, vriendschap. Begrippen die in sommige fases van 
het maatschappelijke gebeuren als ouderwets worden gekenmerkt maar steeds weer 
terugkomen als waardevolle uitgangspunten. 
Op geregelde tijdstippen willen we een evaluatie houden om deze begrippen te controleren:  
Waar zijn we mee bezig, wat voor ambities hebben we en wat willen we de regio bieden, 
welke uistraling geven we als club ? 

De club biedt enkel recreatieve gym aan.  Recreatief turnen van peuter (ouder/kind) tot 80-
plusser.  

Westhoek turncentrum is een afscheuring van Turnkring Vlamertinge maar wij blijven echter 
een heel nauwe samenwerking onderhouden, onze talentvolle gymnasten worden 
doorgestuurd naar deze competitieclub 

Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd. De voorzitter van de vereniging bewaakt de 
voortgang en de actualiteit van het plan. Het plan is gericht op een termijn van vier jaar. Aan 
het einde van het seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt 
geëvalueerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de 
plannen. 
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2. Missie Westhoek Turncentrum  

Westhoek Turncentrum zet zich optimaal in voor de turnsport in Turncentrum en 
omstreken.    

Het accent ligt op turnen als groepsgebeuren, met aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van elk individu.  
 
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen (ouders, supportersclub) voelen zich thuis in onze 
vereniging.  
 
Door een gedifferentieerde, kwaliteitsvolle aanpak geven wij als waarden wederzijds respect 
en het gevoel van samenhorigheid mee. 
In elke groep trachten wij om optimaal de gymnasten te laten sporten maar ontspanning en 
plezier worden ook niet uit het oog worden verloren.  
 
Om een meerwaarde te geven aan onze club, trachten we aandacht te besteden aan 
groepsgebonden nevenactiviteiten (bv. sportkampen, turnfeest, verrassingsreis, 
familieweekend, …).  
Om deze opdracht op een kwaliteitsvolle wijze uit te voeren, kunnen wij een beroep doen op 
een team van professioneel opgeleide lesgevers en medewerkers.  

Als club hebben we tevens de Panathlon-verklaring ondertekend om de verbintenis aan te 
gaan om heldere gedragsregels vast te leggen. 

 We streven de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden 
inspanning en met goede planning na.  

 We zetten de inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport 
te bannen.  

 We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan 
veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen 
te beschermen.  

 We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar geloven dat die steun in 
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. 
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3. Doelstelling 
 
Onze doestelling in de statuten luidt als volgt: 

De vereniging heeft tot doel de organisatie, de ontwikkeling en de bevordering van de 
turnsport in de regio Ieper-Poperinge, in de ruimste zin van het woord.  Onder deze 
doelstelling dient o.a. begrepen te worden het organiseren van maatschappelijke, 
wetenschappelijke, sociale, sportieve, culturele, ontspannende en educatieve activiteiten, 
zonder dat deze opsomming op enigerlei wijze beperkend is. 
 
In het kort komt het er op neer dat wij het voortbestaan van Westhoek Turncentrum willen 
waarborgen. Bovendien zijn wij een club die een hoge kwaliteit biedt.  
 
Die hoge kwaliteit willen we realiseren door onder meer: 

 Een goede en inzichtelijke organisatie te bouwen en vervolgens aan die organisatie 
vast te houden. 

 Te werken aan een optimale communicatie voor zowel binnen de vereniging als 
daarbuiten. 

 De accommodatie die wij hebben, moet qua inrichting op een goed niveau blijven, 
zodat er goed en veilig gesport kan worden. De zaal is eigendom van Westhoek 
Turncentrum  

 Het lidgeld moet op een betaalbaar niveau blijven, zodat de gymnastieksport voor 
iedereen toegankelijk blijft.   

 Ons technisch kader moet gediplomeerd zijn. Jaarlijkse bijscholing is een must om 
alzo te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. 

 In de club zijn veel vrijwilligers actief: mensen die belangeloos tijd stoppen in onze 
vereniging. Er moet persoonlijk aandacht geschonken worden aan deze groep om ze 
te behouden en daarnaast moeten we uitkijken en zorgen dat nieuwe vrijwilligers de 
weg naar onze club vinden. 

 
Andere dingen zijn ook belangrijk zoals sfeer, gezelligheid enz.  
De karaktereigenschappen die we aan onze vereniging toekennen zijn: sportiviteit, 
gezelligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen, luistert naar de wensen van 
de leden. 

Om deze doelstelling te realiseren in deze huidige tijd zijn de volgende zaken nodig: 

 Een duidelijke visie die uitgedragen wordt door bestuur en het trainerskorps.  

 Een heldere organisatie zowel wat betreft de vereniging- als de interne 
overlegstructuur. 

 Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen.  

 Duidelijke doelstelling en organisatie v.w.b. alle doelgroepen binnen de vereniging. 

 Accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van de disciplines die wij als 
vereniging aanbieden. Sporters moeten in het kader van gezondheid, veiligheid en 
welzijn met plezier hun sport kunnen beoefenen. 

 Structurele aandacht voor professionalisering: bestuurlijk kader, technisch kader, 
vrijwilligers, scholingsbeleid. 

 Een gezonde financiële organisatie. 
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4. Doelgroepen en producten 
 
De huidige doelgroepen van Westhoek Turncentrum zijn:  kleuters, recreanten en 
volwassene 
 
4.1 Kleuters 
Vanaf 20 maand kunnen de kinderen bij ons terecht – eerst met de ouder en vanaf 2.5 jaar 
individueel.  Een trainer en hulptrainer begeleidt max 12 kinderen.  Zij volgen hierbij een 
leerlijn opgesteld door het trainersteam 
 
4.2 Recreaten  
Vanaf het eerste leerjaar wordt er gestart met effectief recreatief turnen.  De kinderen uit 
het eerste leerjaar turnen 1 uur, uit het tweede leerjaar anderhalf uur. 
Een trainer en hulptrainer begeleidt max 12 kinderen.  Zij volgen hierbij een leerlijn 
opgesteld door het trainersteam 
 
4.3  Volwassenen 
De club biedt voor volwassenen wekelijks een training aan.  Het gebruik van een 
beurtenkaart is hier een pluspunt voor mensen met wisselende werkuren.  Er wordt 
toestelturnen, conditiegym, aerobic en turnen voor 50+ aangeboden  
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5. Organisatie 

Een voorwaarde voor het bereiken van de in hoofdstuk 3 genoemde doelstellingen is een 
heldere en inzichtelijke organisatie. Daarbij hoort een duidelijk organogram, 
functiebeschrijvingen en een overzicht van de overlegstructuur binnen de vereniging. 

Als bijlage is een organogram opgenomen waarin alle organen van de vereniging zijn 
opgenomen. 

Westhoek Turncentrum heeft niet alleen met de eigen leden te maken maar ook met een 
omgeving. Deze omgeving bestaat o.a. uit: 

 Gym en Dans : Westhoek Turncentrum is aangesloten bij de Gym en Dans Vlaanderen 

 Sportdienst Ieper: de club is eveneens aangesloten bij de Ieperse sportraad. 

 Turnkring Vlamertinge: Turnkring Vlamertinge is vaste huurder van onze de 
accommodatie. 

 
Bestuur 
Het bestuur van Westhoek Turncentrum is conform de statuten georganiseerd. De taken van 
de verschillende bestuursleden zijn in het huishoudelijk reglement omschreven (zie ook 
bijlage voor overzicht taken van het bestuur). 
Het bestuur bestaat uit 7 mensen en het dagelijks bestuur bestaat uit drie mensen. 
 
Technische leiding 
De technische leiding (de trainers) verzorgt de trainingen. Er is één “verantwoordelijke 
hoofdtrainer“per discipline. Hij/zij houdt contact met het bestuur en houdt de rest van de 
hoofdtrainers en hulptrainers op de hoogte van allerlei ontwikkelingen. Om les te geven op 
het juiste niveau wordt er een specifiek diploma vereist.  De technische trainers worden 
bijgestaan door hulptrainers. 
 
De minimale vereiste om hoofdtrainer te zijn, is in het bezit te zijn van een initiatordiploma 
uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool of bij ervaring als gymnast wordt een pedagogisch 
diploma ook goedgekeurd. 
 
Extra bijscholingen en/of workshops worden door de club betaald.  De initiatorcursus 
bestaat uit 4 modules, per seizoen wordt één module uitbetaald. 
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Werkgroepen 
Binnen de club kunnen werkgroepen worden gevormd. In die werkgroepen kunnen zowel 
bestuursleden, trainers als leden en ouders van minderjarige leden zitting nemen. 
 
Werkgroepen worden ingesteld door en staan onder verantwoordelijkheid van een 
bestuurslid.  Tijdens bestuursvergaderingen kunnen de commissieleden verslag van de gang 
van zaken uitbrengen. 
 Westhoek Turncentrum heeft de volgende werkgroepen: 

Werkgroep website 
Incidentele werkgroep 
Sponsoring 

 
De werkgroepen worden bemand door één of meerdere personen. 
Het bestuur vraagt om 1x per jaar een plan voor het komende jaar en een evaluatie van het 
afgelopen jaar op te stellen.  
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6. PR en Communicatie 

Communicatie is een noodzaak. Communicatie dient plaats te vinden binnen alle geledingen 
van de club en naar buiten. Er dient derhalve een onderscheid te worden aangegeven tussen 
interne en externe communicatie. Niet of slecht communiceren is funest voor de club. 
Daarom is in dit beleidsplan een afzonderlijk hoofdstuk voor PR en Communicatie 
opgenomen. 

We onderkennen het grote belang van een goede PR voor de vereniging. Bovendien is de 
interne communicatie binnen onze club minstens zo belangrijk. 

Interne communicatie: 

 Clubblad “Gyminfo naar leden”. Deze komt 2 keer per jaar uit (rond oktober en rond 
mei). 

 Website: www.WesthoekTurncentrum.be / facebookpagina 

 E-mail 

 Telefoon  

 Bestuurlijke vergaderingen 

 Algemene ledenvergadering 

 Specifieke activiteiten info via A4 

 Wekelijkse nieuwsbrief naar bestuur, trainers en oudercomité 

Externe communicatie: 

 Website: www.WesthoekTurncentrum.be / facebookpagina 

 Informatie via media  

 Sponsoring 

http://www.turnkringvlamertinge.be/
http://www.turnkringvlamertinge.be/
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7. Financiën 
 
Westhoek Turncentrum streeft ernaar een financieel gezonde vereniging te zijn en te blijven. 
 
7. 1 Uitgaven 

 Binnen de vereniging heeft alleen de ‘verantwoordelijke hoofdtrainer’ een betaalde 
functie. Het loon wordt uitbetaald via VLABUS. 

 Onkosten kunnen bij de penningmeester ingediend worden. 

 Jaarlijks moet Westhoek Turncentrum  per lid aan de gym en dans  een bijdrage  
afstaan. Deze worden door de leden zelf betaald. 

 Bijscholingen worden vergoed. 

 Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien voor personen die wekelijks eenzelfde taak 
uitvoeren. 

 
7.2 Inkomsten 

 Elk lid betaalt jaarlijks een inschrijvingsbijdrage en een clubbijdrage. 

 Inkomsten verhuur aan Turnkring Vlamertinge 

 In uitzonderlijke gevallen wordt er gewerkt met een afbetalingsplan van het lidgeld of 
wordt er samengewerkt met het plaatselijke OCMW. 

 
7.3 Lidgelden 

 Het lidgeld wordt in juni op de marathonvergadering vastgelegd. 

 Leden die meer dan 1 uur trainen hoeven slechts 1x de clubbijdrage te betalen. 
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8. Plannen 
 
8.1 Korte termijn plannen 

 Promotie maken via leden voor “Ouder en Kind gym”,  “talentendag” en 
“sportkampen”.  

 Folder “ Sportkampen” 1 keer per jaar in de kleuter- en basisscholen uit de regio 
meegeven. 

 Actief op zoek blijven naar gediplomeerde trainers en hulptrainers. 

 Van elke groep de ledenmapjes up to date houden zodat iedereen te bereiken is bij 
ziekte van leiding of in andere bijzondere gevallen. 

 Opstarten van verschillende commissies binnen de vereniging. 

 De club promoten d.m.v. een stukje in de plaatselijke krant. 
 
8.2 Middellange termijn plannen 

 Beleidsplan onderhouden. 

 Enquête onder de leden houden.  

 Mogelijkheden bekijken voor het verder uitbouwen van de Westhoek Turncentrum 
accommodatie  

 Sponsorbeleid uitbreiden. 

  “Sportbeleid” en “subsidiebeleid” van de gemeente en provincie goed in de gaten 
houden en daarin meedenken zodat er een goed sportbeleid komt. 

 
8.3 Lange termijn plannen 

 Beleidsplan onderhouden en waar nodig bijstellen. 

 Mogelijkheden bekijken wat Westhoek Turncentrum kan betekenen in de naschoolse 
opvang.  

 Uitbreiding via Vlabus – administratieve kracht in dienst + 
sportkampverantwoordelijke 
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9. Evaluatie plannen 
 
9.1 Korte termijn plannen 

 Promotie maken via leden voor “Ouder en Kind gym”,  “talentendag” en 
“sportkampen”.  
Folders werden (met succes in de respons) meegegeven aan de leden. Er liggen 
folders in de inkomhal. 

 

 Folder “ Sportkampen” 1 keer per jaar in de kleuter en basisscholen uit de regio 
meegeven. 
Folders worden bedeeld in Groot Ieper, Groot Poperinge, Vleteren, Geluwe, 
Langemark, … 

 

 Actief opzoek blijven naar gediplomeerde trainers en naar hulptrainers.  
Eind mei oproep naar oudste leden plus mogelijk afgestudeerden Torhout, Brugge, 
Atheneum Ieper. 

 

 Van elke groep de ledenmapjes up to date houden zodat iedereen te bereiken is bij 
ziekte van leiding of in andere bijzondere gevallen. 
Ann kijkt elke vakantie alle mapjes na. 

 

 Opstarten van verschillende commissies binnen de vereniging. 
De meeste commissies hebben een actieve werking 

 

 De club promoten d.m.v. een stukje in de plaatselijke krant. 
Pr man (i.s.m. Els) kijkt geregeld voor promotie in de regionale kranten. 

 

9.2 Middellange termijn plannen 

 

 Beleidsplan onderhouden. – herziening gepland op marathonvergadering 
 

 Enquête onder de leden houden.  
Voorzien bij inschrijvingsbrief juni 2014. 

 

 Mogelijkheden bekijken voor het verder uitbouwen van de Westhoek Turncentrum 
accommodatie alwaar Westhoek Turncentrum een belangrijke partner is. 
Dossier ‘lift’ in behandeling 

 

 Sponsorbeleid uitbreiden. 
 
“Sportbeleid” en “subsidiebeleid” van de gemeente en provincie goed in de gaten 
houden en daarin meedenken zodat er een goed sportbeleid komt. 
Sponsoring provincie pupillentornooi goedgekeurd. 
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10. Bijlagen 

 Profiel en functieomschrijving bestuursleden 

 Taken commissies 
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Profiel en functieomschrijving bestuursleden 
 

Voorzitter 
Profiel: 

 Legt verbinding tussen de gang van zaken en het lange termijn beleid van de 
vereniging. 

 Heeft overzicht, beperkt zich meestal tot de grote lijnen maar heeft oog voor details. 
Taken: 

 Zie huishoudelijk reglement voor de algemene taken die behoren bij zijn functie. 
Bovendien houdt hij zich bezig met: 

 Overleg met gemeente, Gym en dans en anderen. 

 Voorlichting en promotie vereniging. 

 Jaarlijkse evaluatie beleidsplan. 
 
Secretariaat 
Profiel: 

 Vindt het leuk om centraal aanspreekpunt voor de vereniging te zijn. 

 Is accuraat. 

 Is de centrale figuur binnen de verenigingsorganisatie. 

 Beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid. 

 Wil in samenwerking met het overig (dagelijks) bestuur zorg dragen voor de 
algemene ontwikkeling van de vereniging. 

Taken: 

 Zie huishoudelijk reglement voor de algemene taken die behoren bij haar functie. 
Bovendien houdt zij zich bezig met: 

 Overleg gemeente, gym en dans en anderen. 

 Overleg met zuster-verenigingen.  

 Plannen en coördineren van activiteiten van de commissies. 
 
Penningmeester 
Profiel: 

 Heeft enige financiële kennis en accuratesse. 

 Kan doorzien of op een effectieve manier de geldmiddelen besteed worden. 

 Heeft kennis van de verschillende kanalen waarlangs de geldstromen lopen of wil het 
zich eigen maken. 

 Wil in samenwerking met het overig (dagelijks) bestuur zorg dragen voor de 
algemene ontwikkeling van de vereniging. 

Taken: 

 Zie huishoudelijk reglement voor de algemene taken die behoren bij haar functie. 
Bovendien houdt zij zich bezig met: 

 Overleg met de gemeente, gym en dans en anderen. 

 Coördineert financiële acties en subsidies. 
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PR en sponsorman 
Profiel: 

 Heeft enige financiële kennis en accuratesse. 

 Heeft oog voor sociaal contact.  

 Is punctueel en wil club promoten maar ook sponsors verwennen. 

 Heeft kennis van de verschillende kanalen waarlangs de geldstromen lopen of wil het 
zich eigen maken. 

 Wil in samenwerking met het overig (dagelijks) bestuur zorg dragen voor de 
algemene ontwikkeling van de vereniging. 

Taken: 

 Zie huishoudelijk reglement voor de algemene taken die behoren bij zijn functie. 
Bovendien houdt hij zich bezig met: 

 Overleg met de sponsors en andere partners. 

 Coördineert financiële acties en subsidies. 

 Contacten met sponsors en stuurt sponsorcommissie aan. 

 De PR man zorgt ervoor dat Westhoek Turncentrum een goede naamsbekendheid 
krijgt. Elke inwoner van groot Ieper & Poperinge moet op de hoogte zijn van het 
bestaan van Westhoek Turncentrum en van het aanbod dat zij hebben. 

 
Algemene bestuursleden 
Profiel: 

 Vinden het leuk om zich in te zetten voor de vereniging op allerhande terreinen. 

 Doen dit door een commissie aan te sturen. Binnen zo’n commissie kunnen uiteraard 
zelf activiteiten worden uitgevoerd. 

 Wil in samenwerking met het overig (dagelijks) bestuur zorgdragen voor de algemene 
ontwikkeling van de vereniging. 

Taken: 

 Assisteert het overige bestuur waar nodig. 

 Aansturen van commissies. 
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Werkgroepen 

 Werkgroep website 

 Werkgroep uitleendienst 

 Incidentele werkgroep 

 Sponsoring 

Werkgroep website 

De website moet wekelijks up to date gehouden worden zodat de leden op de hoogte zijn 
van de laatste ditjes en datjes. 

Werkgroep uitleendienst 

De club beschikt over een groot gamma kledij die door vrijwilligers werd gemaakt n.a.v. 
turnfeesten. De werkgroep zorgt voor een verdere verhuur (0.2 eurocent per stuk) of 
uitlenen aan onze groepen. 

Incidentele werkgroep 

Incidenteel wordt er een werkgroep opgericht voor het organiseren van speciale 
evenementen. 

Sponsoring  

De sponsorcommissie zorgt ervoor dat Westhoek Turncentrum gesponsord wordt. Zij 
onderhoudt contacten met de sponsors. De sponsoring kan gebruikt worden voor kleding 
van de selectiegroepen, aanschaffen van materialen enz. 

 

 

  

 

 
 


