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Sportbeleid is een “bewogen” beleid dat lenig moet inspelen
op maatschappelijke veranderingen en dat moet trachten
aan de kop te lopen in plaats van gedubbeld te worden.
Roland Renson

VOORSTELLING VAN GYMKA
1.1 Aangeboden disciplines
GymKa is een gymnastiek- en dansvereniging. Wij bieden disciplines aan voor de recreatieve
gymnast of danser die 1x per week komt turnen, maar ook zij die helemaal gebeten zijn door de
turnmicrobe kunnen bij GymKa terecht. In sommige disciplines bestaat de mogelijkheid om aan
recreatieve wedstrijden deel te nemen. Is dit nog niet voldoende, dan kan je doorgroeien naar een
competitie groep.
Recreatieve disciplines
Onderstaande lijst geeft de huidige situatie en is niet restrictief. Uitbreidingen kunnen gebeuren
wanneer de vraag geconstateerd wordt en er trainers en infrastructuur gevonden worden om dit te
kunnen aanbieden. Het dient zich wel te situeren in de gymnastiek- of dansbeleving.
•
•
•
•
•
•

Toestelturnen voor meisjes
Toestelturnen voor jongens
Tumbling
Trampoline
Dans
Kleuter- en peutergymnastiek en kleuterdans

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•

turnen of dansen enkel tijdens de schoolperiode
geen selecties om toe te mogen treden tot de groepen
deelname aan trainingen is vrijblijvend maar wel in regelmaat gewenst
deelname aan recreatieve wedstrijden is vrijblijvend maar gewenst in de betrokken
groepen
nadruk ligt op het plezier van de sportbeleving
trainer legt de nadruk op techniek, variatie en plezier

Competitieve disciplines
Onderstaande lijst geeft de huidige situatie en is niet restrictief. Uitbreidingen kunnen gebeuren
wanneer de vraag geconstateerd wordt en er trainers en infrastructuur gevonden worden om dit te
kunnen aanbieden. Het dient zich wel te situeren in de gymnastiek- of dansbeleving.
•
•

Toestelturnen
Tumbling

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•

trainen ook tijdens schoolvakanties
enkel toetreding na selectie
deelname aan trainingen en wedstrijden is verplicht
trainers worden opgeleid om deskundiger te worden op fysisch, technisch, tactisch
en psychologisch vlak om betere resultaten te kunnen bekomen
trainers worden bijgestaan door juryleden die samen met de trainers de oefeningen
samenstellen en uiteraard jureren op wedstrijd.
moeilijkheidscategorie (A, B, C, I niveau) wordt bepaald a.d.h.v. de capaciteiten van
de gymnast en de trainer en van het aantal uren training per week.
ook hier wordt aandacht besteed aan het plezier van de sportbeleving

1.2 Doelgroepen
Algemeen
•
•
•
•

we aanvaarden de trend tot vrijblijvendheid zonder verplichtingen
we geven kansen aan de trend tot minder interesse voor competitie en meer voor
recreatie
we organiseren individuele aandacht en opvolging van jongeren om drop-out tegen
te gaan
we geven ook kansen om minder getalenteerden tot recreatiesport te brengen

Jongeren
•
•
•
•

Het is belangrijk dat trainers voeling hebben met de leefwereld van de jeugd
we hechten belang aan de opvoedende waarden van competitiesport
sport en beweging moet op aangepaste, leeftijdsgebonden wijze worden
aangebracht
aandacht voor algemene motorische ontwikkeling als basis voor verdere sportieve en
gezonde ontwikkeling

Volwassenen
•
•
•
•

vragen kwaliteitsvolle accommodatie, organisatie en begeleiding
sociaal aspect is dikwijls de drijfveer tot deelname. Nevenactiviteiten zijn belangrijk
trainer heeft aandacht voor individu en heeft oog voor conditionele en technische
progressie
willen sporten op momenten dat het past in drukke agenda’s

1.3 Deelnameprijs
•
•
•
•
•

De deelnameprijzen zijn flexibel en marktconform.
Men kan korting verkrijgen voor bijkomende gezinsleden, voor laattijdige
inschrijvingen (na Kerstmis, na Pasen) en voor je inzet als trainer of bestuurslid.
De prijs is gekoppeld met het aantal uren dat men traint per week.
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen speciale tarieven
afgesproken worden via het OCMW
Bij grotere lidgeldbedragen wordt de mogelijkheid geboden om in schijven te
betalen.

1.4 Activiteiten
•
•
•
•

Activiteiten kunnen opgedeeld worden in drie soorten.
Er zijn de activiteiten die als doel hebben geld in te zamelen voor de clubwerking,
zoals de organisatie van turnkampen.
Andere activiteiten hebben als doel met GymKa naar buiten te treden zoals daar zijn
turnfeesten, opendeurdagen en straatfeesten.
Tenslotte zijn er de activiteiten die als doel hebben de sfeer binnen de groep te
bevorderen. Denk hierbij aan sleep-overs die de groepen individueel organiseren, de
filmavond, team-building activiteiten voor trainers en bestuur, en het jaarlijks
planningsweekend waar er naast werken ook ruimte is voor ontspanning.

1.5 Filosofie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bestuur bepaalt al jaren autonoom de beleidslijnen.
Het bestuur zorgt actief voor instroom van jongeren in het bestuur door de vorming van een
jongerenbestuur.
We staan open voor nieuwe ideeën en er zijn diverse inspraakmogelijkheden van leden en
betrokkenen.
We spelen flexibel in op trends en evoluties.
We beperken ons niet tot een bepaald publiek m.b.t. sportniveau, regio, inkomsten of afkomst.
We staan open voor iedereen.
Gezelligheid is ons sterkste punt en iedereen moet zoveel mogelijk kunnen sporten.
Het is belangrijk om een gekwalificeerd trainersteam te hebben. We bekostigen dan ook alle
opleidingen die dit bevorderen.
Gekwalificeerde trainers beïnvloeden niet alleen de kwaliteit van de training, maar ook de
veiligheid en dus ook de gezondheid van leden.
We streven ernaar om onze leden een accommodatie aan te bieden waarin ze comfortabel en
veilig hun sport kunnen beoefenen.

P RI VA C Y W E TG E V I N G - GDPR
De privacywetgeving – GDPR – is een Europese wet die
in alle landen van de EU van toepassing is sinds 25 mei
2018. Deze wet is er om ons te beschermen, niet om
ons te pesten. Regelmatig verschijnt er in het nieuws
een artikel over iemand wiens privégegevens al dan niet
met slechte bedoelingen op sociale media werden gepost
en daardoor ongevraagd in de problemen kwam. GDPR
zorgt ervoor dat wettelijk vastligt wat andere personen,
verenigingen of bedrijven met jou gegevens (ook foto’s
van jou) mogen doen en onder welke voorwaarden.
Interessant om weten is dat de wet van toepassing is op iedereen in de wereld die
gegevens verwerkt van personen die zich in de EU bevinden, dus ook Amerikaanse
bedrijven die gevestigd zijn in de USA en via internet goederen verkopen in Europa.
Daarom dat sommige Amerikaanse websites nu geen zaken meer willen/kunnen doen
met Europa.
Als sportvereniging moet GymKa deze nieuwe wet uiteraard ook respecteren, of we
kunnen boetes krijgen tot 20 miljoen euro – en zoveel hebben we niet!
Door lid te worden van GymKa, mag je ervan uitgaan dat we een aantal
persoonsgegevens van je nodig hebben zodat we je kunnen verzekeren, inschrijven
voor een wedstrijd, je uitnodigen op activiteiten, enzovoort.
Voor gebruik van je persoonlijke gegevens voor zaken die je niet meteen verwacht als
je inschrijft bij een turnclub, is GymKa verplicht om eerst je toestemming te vragen, en
indien je jonger bent dan 13 jaar moet de toestemming komen van je ouders.
Eén van de zaken die niet geassocieerd worden met het volgen van turnlessen, is dat er
foto’s van je worden getrokken: die foto’s zijn niet nodig om turnles te volgen. Daarom:
vooraleer wij een foto mogen trekken van iemand, moeten wij daarvoor toestemming
vragen. Achteraf moet je altijd je toestemming kunnen intrekken, want dat staat zo in
de wet.
Als je in de toekomst komt supporteren op de wedstrijd, breng je best ook een telelens
mee, want trainers mogen hun eigen gymnasten niet meer filmen of fotograferen op de
wedstrijdvloer. Dat is een
nieuwe regel van de
gymnastiek federatie, maar
ik weet niet of die ingegeven
werd door GDPR (hopelijk
niet, want de wet stelt dat
het mag mits toestemming).
U mag van ons in de
toekomst dus af en toe extra
communicatie verwachten
waarin we uw toestemming
vragen om bepaalde
persoonsgegevens te
gebruiken.

Ik raad iedereen aan om deze website eens te bezoeken: https://www.ikbeslis.be/ Het
is een website van de Belgische privacy commissie en werd opgesteld voor kinderen en
ouders. Er staan heel veel praktijksituaties in uitgelegd die je vroeg of laat zal
tegenkomen.
Er zijn nog heel veel zaken die GymKa in orde moet brengen om 100% in lijn te zijn
met GDPR. Hiervoor werken we momenteel een privacy beleid uit dat binnen drie jaar
volledig uitgevoerd moet zijn. Indien we daarin slagen, zijn we waarschijnlijk de enige
sportclub in Vlaanderen die zo goed in orde is. Maar dat is wat GymKa nu graag doet:
proberen uit te blinken.
Wist je dat:
•

om een foto van iemand te trekken, moet je zijn/haar toestemming vragen

•

poseren voor een foto is hetzelfde als toestemming geven om een foto te
trekken

•

om die foto dan te gebruiken op sociale media of elders, heb je opnieuw
toestemming nodig.

Voorbeeld foto hiernaast: beide meisjes poseren voor een foto en geven
daardoor toestemming om een foto te trekken. Het meisje links is ouder dan 12
jaar en gaf zelf haar toestemming om deze foto te gebruiken in dit artikel. Het
meisje rechts is jonger dan 12 jaar en haar papa gaf toestemming om de foto te
gebruiken. De persoon in het midden is onherkenbaar, dus daar moet geen
toestemming aan gevraagd worden.
PS: Voor twee eerdere foto’s die ik wou gebruiken in dit artikel, kreeg ik geen
toestemming van één van de personen die erop stonden! Dus moest ik op zoek
naar andere foto’s!

