Jaarverslag 2018 van Artgym Seizoen 2017-2018
1.

Samenstelling:


Voorzitter: Renild Govers



Secretariaat: Hanne Van Etten



Penningmeester: Anthony Pauwels



Ledenbeheer: Lieve Mutsaars



Verantwoordelijke redactie (boekje en website): Renild Govers/Hanne Van Etten



Verantwoordelijke kledij: Renilt De Clerck



Verantwoordelijke materiaal: Alain Bernaerts



Verantwoordelijke feestcomité: Anne-Marie Ferket



Verantwoordelijke sponsoring en PR: Renilt De Clerck



Ondersteuning: Stella Smeulders



Technisch verantwoordelijke: Peter Bastiaenssens



Technische cel Basisturnen: Sara Criel



Technische cel Acro: Caro Annaert



Technische cel Tumbling: Luc Leenaarts



Technische cel Freerunning: Nico Leenaarts



Technische cel Demo: Evi Heirman

Er waren praktisch geen wijzigingen binnen de samenstelling van het dagelijks bestuur.
Bestuursleden die na dit seizoen stoppen geven hun taak door:


Hanne Van Etten nam het grootste deel van de secretariaatsfunctie op zich, ondersteund
door Vicky Baümer



Renilt De Clerck nam het luik kledij op zich



Materiaalmeester
Deze taak werd ingevuld door Alain Bernaerts
2. Algemeen


De zetel is verhuisd naar Heidestraat Zuid 181, Kapellen



Secretariaat en correspondentie-adres: Karel Selsstraat 12, Merksem



Het vrijwilligersbeleid staat nog steeds ‘on hold’ . Wegens te veel externe activiteiten.



Het was competitiegezien een heel druk jaar voor Artgym met het EK en het WK Acro.
Daardoor is er weinig tijd gegaan naar ‘we are next’ uitdagingen.



Een nieuw clubblaadje werd leven in geblazen: Publi-Art: 3x/jaar: sept, feb, juni



Alle coaches ondertekenden de gedrags- en ethische code.

3. Disciplines:


Basisturnen:

Sara Criel heeft als verantwoordelijke trainer deze taak heel goed volbracht! Het ledenaantal is
ongeveer hetzelfde gebleven. Renilt De Clerck nam voor het 3de jaar op rij de administratieve
kant op zich. Afgelopen jaar konden we rekenen op voldoende basistrainers en hulptrainers (acrogymnasten). We motiveren onze trainers voor het volgen van opleidingen om zich technisch bij te
scholen (vb kaderweekend Gymfed).
Bij de start van het seizoen hielden we een ‘train de trainer’-dag, waarbij de eigen trainers van
de basisgym de uitleg kregen over de Gymstars en werden een aantal basistechnieken aangeleerd.
De Gymstars werden zeer goed opgevolgd. Er werd ook een brevetjesdag gehouden, gebaseerd
op de Gymstars.



Pre-Acro/Pre-tumbling

Talentvolle gymnasten vanuit de basis zullen kunnen doorstromen naar deze discipline. Hiervoor
zullen ze enkele keren per week meer moeten komen trainen. Vanuit deze discipline kunnen ze
dan doorgroeien naar de discipline Acro of Tumbling. Deze pre acro trainingen werden gegeven
door Sophie van den Bergh, Hayat Jongenelen en Veerle Palmers.
De pre-tumbling werd gegeven door Els Leenaarts, Naomi van Dijck o.l.v. Luc Leenaarts met 2
hulptrainers.


Acro

Peter Bastiaenssens is algemeen technisch coördinator en kan rekenen op een team
gediplomeerde en ervaren trainers. Hij neemt de taak van hoofdtrainer op zich en coachte de
trainers.
Volgende niveau’s werden aangeboden, met mooie competitieresultaten (zie verder)
 Recrea Acro met trainers: Laura Pauwels, Lynn Eronini.


Wedstrijd Acro in I, A, B en C-niveau met trainers: Caro Annaert, Jasper Criel
ondersteund door RosyTaeymans, Nancy Warmoeskerken, Peter Bastiaenssens.

In het A, B, C en I niveau is er ook deelgenomen aan internationale wedstrijden zoals Boac, Miac
in Portugal, Fiac in Puurs. Tevens heeft een trio deelgenomen aan het EAGC Acro en 2 formaties
namen deel aan het WAGC Acro
We gaven aan dat de combinatie jureren-coachen-wedstrijdbegeleiding redelijk zwaar is en dat
investeren in juryleden echt wel nodig was. Momenteel hebben we 8 actieve juryleden voor onze
club, namelijk Tim Goedschalkx (jury V), Laura Pauwels (jury V), Noor Verstrepen (jury V), Sam
Noemi Van Meir (jury IV), Caro Annaert (jury II) en Lisa Hermans (jury II). We danken hen voor
hun inzet. Ook Rosy Taeymans, intussen president FIG, blijft zich inzetten voor onze club.
Ondanks dit aantal juryleden hebben we dit jaar toch nog beroep moeten doen op externe
juryleden.

Evi Heirman en Eline Meekels zijn freelance choreografes van onze acro-formaties en Julie
Piedfort was choreografe voor de recrea Acro.


Demo:

Artgym nam dit jaar niet deel aan het democircuit. Er werden wel demo’s gegeven tijdens
sportevenementen zoals basketwedstrijden in Lotto-arena, … Er werd wel aan de vorige demooefening gewerkt voor deelname aan de Loteling cup en het Festival Del Sole in Riccione.


Tumbling:

Deze discipline kent een stijgend ledenaantal. Voor het eerst namen we ook deel aan de
wedstrijden Tumbling C van de Gymfed, met 1 deelname op Vlaams niveau.


Freerunning.

Deze populaire discipline o.l.v. Nico Leenaarts blijft het goed doen. Het ledenaantal blijft
stijgen. De groepen zijn intussen naar ‘kunnen’ onderverdeeld in 4. Het trainersteam is ook
uitgebreid naar 5 coaches.

4. Eindstanden competitie 2017-2018:
Op de website www.gymfed.be en op onze eigen website zijn alle resultaten van afgelopen
seizoen terug te vinden.
Alle acro en recrea Acro formaties stootten door tot de hoogst mogelijke wedstrijd in hun
niveau en ze behaalden er prima resultaten met verscheidene medailles op Vlaams en Nationaal
niveau. Ook internationaal, op het EAGC en WAGC, Miac en Fiac werd er hoog gescoord, met
medailles!
Vele formaties werden dan ook gehuldigd in de gemeente Kapellen (Kapelse club).

5. Actieplan volgend seizoen


Accommodatie, turnhal??
Verscheidene pogingen tot onderhandeling met de gemeente Kapellen zijn weer op niets
uitgedraaid. Doordat we afgelopen seizoen een samenwerking hadden met TSITL uit Zoersel
konden we gebruik maken van de accommodatie van de Zoest. Deze samenwerking blijft
volgend seizoen ook zo.
We blijven uitkijken naar mogelijkheden om toch onder beter accommodatievoorwaarden te
trainen. Contact met Gymfed (Inge Doens) werd gelegd: 18 sept ’19 samenzitten



De uitstroom van leden (vooral >12 jaar) verminderen door:
o

deelname aan het project ‘We are next’. Afgelopen seizoen werkte Artgym mee
aan het pilootproject. Dit succes vraagt naar meer. We streven naar een betere
samenwerking tussen verschillende disciplines, wat de uitstroom zou verminderen.

Vooral tussen de jongens van de freerunning en de acro-meisjes zit de sfeer
goed.
o

op woensdag de leden van 5de en 6de leerjaar op een later tijdstip laten turnen. Dit
maakt dat oudere gymnasten > 12 jaar misschien ook wel blijven turnen.

Actiepunten volgend seizoen:
o

thematraining zoals vb

o

eigen Tshirt ontwerpen

o

overnachten in de sporthal

o

krantenartikel maken: gelukt!

o

beheer van de facebook Artym pagina: eigen groep oprichten: elke discipline
heeft ondertussen zijn eigen fb groep



Artgym staat nog steeds voor ‘kwaliteit’, waarvoor we een extra bevestiging kregen van
Q4gym (2de hoogste score). We willen hiervoor in opleidingen investeren.
Het engageren, steunen en mee opleiden van juryleden en trainers is en blijft steeds één van
onze werkpunten. We hebben een heel jong trainersteam, weliswaar al met enkele jaren
ervaring. Maar ondersteuning is nog steeds nodig.
Dit jaar zullen wij de nadruk leggen op de opleidingen van de basistrainers.
o

Alle basistrainers zullen gemotiveerd worden om opleidingen te volgen:


VTS opleiding tot initiators (ook voor acro/tumblingtrainers):




oktober 2018 en voorjaar 2019

Interne opleidingen:


We herhalen de ‘train de trainer dag’ waarbij de huidige
(acro)trainers enkele basistechnieken zullen aanleren aan de
basistrainers, dit voor een uniformiteit en technisch goede
voorbereiding. Artgym zal blijven werken met de ‘Gymstars’ en hier al
zijn basistrainers bij betrekken.





september 2018



alle (hulp)trainers

EHBO training: deze zou door APB Sport georganiseerd worden
(Peerdsbos)

maar ook:
o

specifieke onderwerpen in bijscholingen zoals ‘tumbling’bijscholing

o

voeding: alle trainers, gymnasten en ouders worden hierbij betrokken:

o

jury


Acro: enkele juryleden willen een categorie verhoging. Eigen (ex-)gymnasten
motiveren! Dit is tevens een goede leerschool voor hen (wat zijn
wedstrijdvereisten, waarop wordt beoordeeld, …)





oktober 2018



kandidaten: Anke, Noor, Xanthe

Tumbling: vermits we zullen deelnemen aan recrea en C wedstrijden zullen we
hier ook mensen moeten motiveren tot het volgen van de jurycursus.

o



oktober 2018



kandidaten: Bart, Els, Naomi, 1 ouder van een gymnast

trainer B opleidingen voor Acro en Tumbling indien de combinatie met studies/werk
dit toelaat

Voor de juryleden is er het jury-beleid
Alle trainers zullen hun engagement bevestigen door het handtekenen van een vrijwilligers
overeenkomst. Volgend seizoen integreren we dit engagement in de gedrags- en ethische
code van gymfed.


API en ombudsman: meer uitwerken. API bekend maken bij ouders. Momenteel hebben we dit
nog niet nodig gehad.
Ombudsman: deze voert gesprekken en is de brug tussen de ouders en de trainers/bestuur.
Lessen volgen Kaderweekend en API



ATAC wedstrijd 3de editie organiseren
Hiervoor is veel voorbereiding en inzet nodig! Draaiboek vorig jaren raadplegen.


actieplan: zoeken locatie, opstellen affiche en
inschrijvingsvoorwaarden, contacteren mogelijke juryverantwoordelijke, clubs aanschrijven, voorlopige inschrijving tot
15 september, definitieve inschrijving 31 oktober



november 2018



Freerunning zou een evenement willen organiseren. Staat nog in de startblokken



We kunnen rekenen op tal van ouders die helpen bij nevenactiviteiten zoals onze jaarlijkse
barbecue, clubdag, dorpsdag en pulptuur. Deze activiteiten waren vorig seizoen stuk voor
stuk een succes. Afgelopen jaar waren op deze evenementen al meerdere keren gymnasten
van andere disciplines aanwezig, doch dit kan nog beter.
Het ‘We are Next’ project stond een beetje op de achtergrond, doch door het pilootproject
is er een hele goede band ontstaan tussen de verschillende disciplines.



Artgym zal volgend seizoen met demog A terug deelnemen aan het democircuit van Gymfed.
Hiervoor zetten 4 coaches hun schouders onder! Mogelijks ook een demo B met recrea en
niet geselecteerde gymnasten: dit voor Artgymgala en kleinere wedstrijden.



In augustus 2018 gingen we op internationale sportstage Acro en Tumbling in Eindhoven met
54 gymnasten en 6 trainers. Er is ook een optie genomen voor volgende zomer, zelfde
locatie.



De sponsoring en PR.
o

De sponsoring komt in handen van onze sponsor-verantwoordelijke An Pauwels,
ondersteund door Renilt De Clerck. Andere bestuursleden en ouders worden hier ook
bij betrokken. In ons sponsorbeleid is er de keuze tussen gouden, zilveren, bronzen
sponsor, sympathisant of sponsor van de dag.
Voor speciale evenementen zullen we proberen andere sponsors aan te trekken
volgens een andere formule. De in het sponsorbeleid vooropgestelde
sponsorbedragen zullen herbekeken worden.
De sponsors worden uitgenodigd op ATAC (het nieuwe concept van de
acrohappening), de zelf georganiseerde Gymfed-wedstrijd, het 2-jaarlijkse
Artgymgala en de einde-seizoensreceptie.
Initiatieven van ouders voor geldinzameling bv. aardbeiverkoop voor sportkamp,
zullen we blijven stimuleren.
We danken alle bedrijven, firma’s voor hun gulle bijdrage.

o

PR. Hieraan zou meer aandacht mogen geschonken worden. Externe contacten met
pers en media worden momenteel verzorgd door Renild, maar zouden beter bij 1
persoon terecht komen. Zoeken naar een geschikte kandidaat.
taken:
o

kranten inlichten van wedstrijdprestaties (zowel in Kapellen als in de
gemeente van de gymnast zelf)

o

aankondigingen in de gemeente bv. start nieuw sportieve seizoen

Nog geen kandidaat gevonden, blijven uitkijken


De website wordt naar de start van het nieuwe seizoen aangepast door Rajib Das (papa
gymnast), zodat deze ook op smartphone raadpleegbaar is.
Actuele informatie wordt geplaatst op de facebook pagina van Artgym, met als
beheerder Renild Govers en Caro Annaert.
Alle disciplines/niveau’s hebben intussen een eigen Facebook pagina



Aanpassen onthaalbrochure basis


Renild Govers



Actieplan:






aanpassen en voorleggen aan hoofdtrainer/bestuur tegen 15 augustus



drukken/kopieren 200 stuks tegen 7 september

budget: 100 euro

Flyer kleuter- en basisscholen


Renild Govers



Actieplan:


nieuwe aantrekkelijke flyer ontwerpen voor de basisgym op
woensdag tegen half augustus



kopiëren tegen 01 september 2018



flyers verdelen over de scholen tegen de 1ste week september



budget: 100 euro

Informatiefolder terug kopiëren






budget: 200 euro

In het bestuur heeft elk bestuurslid zijn specifieke taak. Maar uiteraard wordt er hulp
geboden aan de anderen indien nodig. (zie hoger).
Enkele functies zullen, na stopzetting door de huidige bestuursleden, terug moeten
ingevuld worden. Andere functies zullen gewisseld worden.
Alle disciplines hebben een afgevaardigde in het bestuur, d.w.z. dat bij elke vergadering
de verantwoordelijke van elke discipline uitgenodigd wordt en haar/zijn aandachtspunten
kunnen besproken worden.
We hopen op een vlotte verderzetting in het nieuwe seizoen.

Voorzitter Artgym

