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EFFECTIEVE LEDEN 2021:

BESTUUR :

Voorzitter: Vicky Bäumer

Secretaris: Hanne van Etten

Penningmeester: Eva Feyt

Ledenbeheer: Lieve Mutsaars

Verantwoordelijke kledij: Vicky Akkermans

Webmaster: Wim Geers

Materiaalmeester: Alain Bernaerts

Feestbestuur: An Pauwels

Uittredende leden:



SPORTTECHNISCHE LEIDING:

Kleutergym: Linda Van Put, ,  Els Leenaarts, Elke Swaegemaekers, Sam Wouters, Ilana Eykens, Finne Boudewijns en Roxanne
Langenbergh

Basisgym: Manon De Cuyper, Sophie Van Den Bergh, Kaat Anckaert, Rune Bels, Rhune Wendelen

Gymtopia: Sophie Van Den Bergh, Hayat Jongenelen, Luka Bernaerts, Elissa Bott, Manon De Cuyper

Recrea/I/C - acro: Louise Geers, Mila Staels, Sterre schittekat, Bo Van Waes, Manon De Cuyper

Recrea - tumbling: Luc Leenaarts, Els Leenaarts

Acro: Caro Annaert, Noor Verstrepen, Lore Geers,Jade Bresseleers, Anke Driesen, Roos Vanderyken, Maxime vantourenhout, Sterre
schittekat, bart Sluyts

Tumbling: Luc Leenaarts, Els Leenaarts Cidney Haerick, Lysa Lagrange, Liza Langenberg

Freerunning: Nico Leenaarts, Tibeau Van Gils, Wietse Anckaert, Emile Konings, Lou Van Overloop, Roman Doms , Ben Pyl en Matthias
Poppe

Choreografen: Evi Heirman, Eline Meekels, Xanthe Blokland

Juryleden: Rosy Taeymans, Caro Annaert, Luc Leenaarts, Hanne van Etten, Noor Verstrepen, Anke Driesen, Laura Pauwels, Jade
Bresseleers, Roos Vandereyken, Arne Desmedt, Bart Sluyts, Maxime Vantournhout, Lore Geers, Elissa Bott

Intredende effectieve leden: Lore Geers , Louise Geers, Maxime Vantourenhout, Cidney Haerinck, Lysa Lagrange, Liza Langenberg, Sterre
Schittekat, Bo Van Waes, Ben Pyl en Matthias Poppe

Uittredende effectieve leden: Anouk Daems, Noemi Van Meir



OVERZICHT LEDENAANTAL:
2019 - 2020 2020-2021 2021-2022

kleuters 50 27 68

basis 58+14 49 50

gymtopia 19 17 28

Acro recrea 25 11 7

Acro A 47 47 59

tumbling 35 32 48

freerunning 112 173 210

G-gym 8





SWOT – ANALYSE

Sterkten: Zwakten: Kansen/uitdagingen: Bedreigingen:
Bestuur: - Maandelijkse

vergaderingen:
agendapunten + verslag.

- Open communicatie
tussen trainers en
bestuur.

- Taakverdeling tussen de
bestuursleden +
vertrouwen in elkaar dat
ieder zijn deel goed doet
+ iedereen helpt elkaar
als het nodig is.

- Enthousiaste
bestuursleden.

- Duidelijke
informatieverstrekking
naar de leden via
website, e-mail,
facebook, infoblad en
instagram

- Goede relatie met de
gymnastiekfederatie.

- Bestuur staat op 1 lijn en
steunt elkaar.

- Messengergroep voor
snelle communicatie.

- Bestuursleden zijn
ouders van gymnasten
en trainers: soms
moeilijk om objectief
te oordelen.

- Bestuur enkel ouders
van acrobaten.

- Proberen om
werkgroepen op te
starten.

- Uit meer disciplines
bestuursleden
zoeken.

- Proberen om met de
gemeente tot een
akkoord te komen
ivm een eigen zaal. Is
dit niet eerder voor
onder
accommodatie te
zetten.

- Meer uit handen
geven aan
gemotiveerde
mensen.

- Tijdstekort owv
fulltime jobs van
bestuursleden.

- Te hoge druk en
veel werk.

- evenwicht
houden tussen
kwaliteit en geld



Trainers: - Jong gemotiveerd
dynamisch trainersteam.

- Trainers worden
uitgenodigd op alle
bestuursvergaderingen
en kunnen zo hun
meningen uiten.

- Trainers worden betaald
naargelang hun diploma.

- Hoofdtrainer per
discipline.

- Trainersvergaderingen
- Kansen om door te

groeien van gymnast
naar trainer.

- Voldoende aanbod om
bij te scholen, betaald
door de club.

- Mogelijkheid om
hulptrainers al vanaf
heel jong op te leiden.

- Door verschillende
zalen een mindere
band tussen de
verschillende trainers.

- Trainers hebben weinig
zicht op de verticale
werking door
verschillende zalen en
uren.

- Meer trainers
kunnen motiveren
om bij te scholen.

- Blijven inzetten op
de bekwaamheid
van de trainers.

- op zoek gaan naar
een zaal waar de
verschillende
disciplines samen
kunnen trainen

- Te veel binnen
eigen discipline
werken.

- Trainers niet meer
kunnen motiveren
als ze
onvoldoende
betaald worden.

- Opvolging bij
wegvallen van
bepaalde trainers.



Trainingen: uren/aanbod: - Voldoende uren training.
- Elke discipline heeft de

kans om op sportkamp
te gaan.

- Trainingsuren worden
opgebouwd naargelang
het niveau, discipline.

- Teveel verschillende
zalen.

- teveel verlies van tijd
door
opstellen/afbreken
materialen

- Contacteren van
andere sportclubs
met eigen zaal voor
meer uren.
(momenteel een
samenwerking met
the sky)

- Blijven contacten
leggen voor een
eigen zaal.

- contact met zaal
KWIK om te huren in
de zomermaanden

- Door
beschikbaarheid
van zaal soms te
late uren voor
jonge gymnasten.

- Verlies van uren in
bepaalde zalen.

Infrastructuur/materiaal: - Jaarlijks nazicht en
herstelling van
materialen.

- Eigen materiaalmeester.
- Aankoop van nieuw

materiaal wordt
voorzien in de begroting.

- Ouders helpen bij
maken van materialen,
kledingstukken.

- Samenwerking met the
sky voor een goede
vloer.

- Geen eigen zaal
waardoor we elke les
alles moeten opstellen
en afbreken.

- Extra trainingen
aanvragen is niet
evident.

- Klaarzetten van
materiaal is tijdrovend.

- Te weinig uren
beschikbaar.

- Delen van de zaal met
andere sporten
waardoor
lawaaihinder.

- Blijven uitkijken naar
mogelijkheden voor
een eigen zaal.

- Contacteren van
andere sportclubs
met een eigen zaal.

- Regelmatig
aankopen van nieuw
materiaal voor alle
disciplines.

- contact met zaal
KWIK om te huren in
de zomermaanden

- Door sportbeleid
van de gemeente
met voorrang
voor bepaalde
clubs is het
jaarlijks een
onzekerheid of we
onze uren/zalen
kunnen
behouden:
gymnasten haken
hierdoor af.

- Behouden van
niveau door geen
aangepaste zaal.



Financiën: - Gezond beleid met
jaarlijks opstellen
begroting en 2 jaarlijkse
opvolging.

- Mogelijkheid tot betalen
van lidgeld in schijven.

- Subsidies gemeenten Ok
- Club betaald licenties en

inschrijvingsgelden
wedstrijden.

- Lidgeld is niet duur.
- Gezinskorting mogelijk
- Zorgen voor voldoende

inkomsten door acties:
vb wafels, ATAC,…

- Inschrijven via de
gymfed.

-      vrijwilligersvergoeding.
- Grote uitgave door

huur zalen.

- Trooper proberen
door iedereen te
gebruiken.

- Wafelverkoop terug
meer leven in
proberen te blazen.

- meerdere kleine
acties organiseren

- als we in zaal KWIK
terecht kunnen,
sportkampen
organiseren en
verschillende
activiteiten

- Sponsors vinden
is een jaarlijks
terugkerend
probleem.

-door extra uitgaven
door corona moeten
we alles goed
opvolgen
- door in
verschillende zalen te
trainen moeten we
ook voor alle zalen
materialen aankopen

Ouders/leden/vrijwilligers: - Groot aantal leden.
- Doorgroeimogelijkheden

voor talentvolle
gymnasten naar de
verschillende disciplines.

- Goede continuïteit van
het ledenaantal.

- Club kan beroep doen
op grote groep ouders
om te helpen bij het
organiseren van
bepaalde activiteiten.

- Door de verschillende
zalen hebben ouders

- Betrokkenheid van
ouders van de
basisgymnasten is
minder.

- Altijd dezelfde ouders
die helpen.

- Vrijwilligersbeleid staat
nog niet op punt.

- Te weten komen via
welk kanaal nieuwe
leden aansluiten.

- Inzetten op
doorgroeimogelijk
-heden binnen eigen
club.

- Ouders van alle
disciplines proberen
te motiveren deel te
nemen aan
activiteiten.

- Inmenging ouders
bemoeilijkt
werking van de
club.

- Door de
verschillende
zalen: afhaken van
leden omdat
ouders te vaak of
te ver moeten
rijden.

- Afvloei van leden
door:



onderling een beter
contact door te
carpoolen.

° het imago van
de turnsport
(jongens kiezen
eerder een
stoerdere sport)
Freerunning?
° Aanbod van
andere sporten
vanaf 6 jaar
° Leeftijd en
studies van
gymnasten.

Nevenactiviteiten: - Leuke familiale sfeer.
- Steeds kunnen rekenen

op helpende handen
(meestal ouders van
acro)

- Wegens te druk
schema en de weinig
interesse voor
bepaalde activiteiten.

- Steeds dezelfde
activiteiten.

- Minder organiseren
(weinig tijd +steeds
dezelfde mensen)

- Ingaan op de
vrijwilligersopleiding
van de Gymfed.

- Meer toegankelijke
activiteiten zoeken.

- meerdere kleine
activiteiten

- werkgroep opstarten
waardoor niet
iedereen altijd alle
activiteiten moeten
doen.

- Opletten dat het
aanbod niet te
belastend wordt
voor ouders/
gymnasten/
bestuur.

- Gevoel dat het
een verplichting
is.



Interne communicatie: - Alle wijzigingen,
nieuwtjes,
wedstrijdresultaten,
foto’s worden
gecommuniceerd via
verschillende kanalen:
website, e-mail,
facebook en instagram

- Facebookpagina per
discipline.

- nieuwe website
- infobrochure begin

seizoen

- Vrij late communicatie
- mailsysteem via

ledenbeheer loopt
vaak mis

- Ouders motiveren
om info te lezen.

- Geen controle
over wie de info
gekregen en
gelezen heeft.

Externe communicatie: - Brieven met eigen
hoofding.

- T. – shirt met eigen logo.
- trainingspakken voor

heel de club.
- kledinglijn eigen aan

onze club
- nieuwe website
- website voor atac

- we hebben
niemand voor pr

- Nieuwe
afgevaardigde in de
sportraad van de
gemeente.

- meer
anderstaligen die
de mails en
brieven niet
helemaal
begrijpen



UITSLAGEN 2021:

ACRO:

27 maart 2021 Acrobatic Blocks Competition

10X trekken 45” trekken reeks

Finne De Sutter 27.910” 18de 15X 14de 49 18de

Fenne Wendelen 29.750” 26ste 14X 21ste 48 20ste

Bo Van de Woestijne 35.190” 45ste 55 12de

Ella Marie Snelders 30.380” 29ste 12X 33ste 10 149ste

Juliette De Cuyper 37.100” 47ste 58 9de

Mayline Tsoi 23.010” 8ste 16X 6de 64 7de

Kaat Selleslaghs 34.380” 41ste 12X 32ste 41 30ste

Yanou de Vroede 30.960” 7de 14X 7de 35 2de

Jutte Van den Boer 10 148ste



Eline Claes 26 73ste

Line bertels 24 9de

Jayda De Cleen 15 23ste

Enora Vanhaeren 28 7de

Lise Van den Bosch 21 13de

Jess De Cleen 15 24ste

Lena Bäumer 25 8ste

Lynne Duchateau 3 168ste

17 april online Gymfed Cup Steuntjes

Emme D’hooghe 27ste 10.200

Nette De Sutter 26ste 10.266

Lili Vanden Kieboom 33ste 10.166

Lotte De Roos 40ste 9.866

Atac november
Recrea



Sky-Sophia-Louise Zilver

Romée-Jenne Zilver

Jasmien-Juliet Goud

I-niveau

Lena-Ella Marie-Lauren Goud

Jess-Loewie 4de

Lotte-Emme 5de

Jolien-Abigail 5de

A 11-16

Yanou-Luna 4de

Enora-Lara Goud

Jutte-Fee zilver

Jayda-Jolien 7de

Line-Bo-Imme brons



B-niveau

Finne-Maite zilver

Eline-Ilana Goud

A 11-18

Juliette-Rune Goud

Elisa-Fenne Brons

Mayline-Rhune-Luka Goud

A-sen

Kaat-Arne zilver

C-niveau

Nette-Lieve Goud

TUMBLING:



24-25 april online wedstrijd Recrea

Gille Kempinck zilver

Hannelore Segers zilver

Hermelien Maari zilver

Louize Peeters zilver

Michelle Bastiaensen zilver

Quentin Torreele brons

Dorien Selleslaghs brons

EVALUATIE 2021:

We waren heel blij dat we geleidelijk aan weer alles normaal konden opstarten. We hebben meer leden dan ooit tevoren. We
blijven actief zoeken naar een locatie waar we met heel de club terecht kunnen. We hebben contact met KWIK Merksem om een
half jaar daar een turnhal te maken. er zijn maar weinig wedstrijden kunnen doorgaan maar de resultaten waren goed. Het voorbije
jaar is nog duidelijker geworden dat onze trainers heel gemotiveerd zijn. Telkens de overheid nieuwe maatregelen nam, werkten we
een nieuw plan uit en voerden de trainers dit uit. Ook de zomerkampen van Acro en tumbling mochten doorgaan en waren een
succes.




