
WELKOM



Gymtastisch sporten daar staan we voor!

https://youtu.be/F8nFnsOT9JA

https://youtu.be/F8nFnsOT9JA


STRUCTUUR STB

COMPETITIE

PLUS-GROEP

BASIS



VISIE 

BEGELEIDEN/PRESTEREN 

VAN JONGEREN



WERKEN MET JEUGD = WERKEN OP 

LANGE TERMIJN

 Jeugd = basis binnen de club

 Doel = beste te halen uit elke gymnast

 Niveau maximaal ontwikkelen

 Individuele talenten en mogelijkheden



 Opleiding op maat aanbieden

 Gymnasten algemene ontwikkeling bieden

 Gymnasten technisch ontwikkelen

 “Doorstroming” naar hoger niveau mogelijk maken indien 

gewenst/mogelijk



OPLEIDING OP MAAT AANBIEDEN

 Plezier beleven aan de gymnastieksport

 Sportieve vereniging zijn voor iedereen

 Zo gestructureerd mogelijk organiseren

 Begeleiding op pedagogisch en fysiek verantwoorde manier



TERUGKOPPELING 

ENQUÊTE STB + INTERVIEWS 

STAD ANTWERPEN



WAT VINDEN JULLIE VAN STB? 

1. COMMUNICATIE

2. STRUCTUUR

3. TOONMOMENT

4. SFEER 

5. G-GYM



1. COMMUNICATIE



















Commentaren: 

 Zou fijn zijn om nog wat meer de groepen aan bod te laten komen in 

het krantje: kinderen eens interviewen. Iets laten schrijven, ouders iets 

laten schrijven, leiding...

 Soms was het niet duidelijk wanneer wel of niet training, rond de 

vakantieperiodes

 Na de turnles is er geen contact tussen ouders en juf of meester, dat 
is heel jammer

 Heb toch al gemerkt dat de site niet altijd even up to date is

 Vergaderingen lopen niet efficiënt

 Positief gebruik van Facebook bv. mannequin challenge

 Bestuur bedoelt het goed, maar kan hevig overkomen    



Acties:

 Communicatie is een werkpunt van verenigingsmanager

 Invulling krantje moderniseren 

 Website is up to date

 Bestuur meer aanwezig op activiteiten, trainingen... En zich open 
opstellen

 Meer contactmomenten 

 Bestuur, trainers, juryleden bekendmaken via foto’s op website  

 Ondersteuning van stad Antwerpen mbt vergadertechnieken  



2. STRUCTUUR VAN DE CLUB 







Commentaren: 

 De communicatie verloopt niet altijd vlot. Zeker in verband met 

de selectiegroepen

 Selectiegroepen/criteria was een lastig punt en zorgde voor 

onduidelijkheid en frustratie



Actie:

 STB is zich ervan bewust dat de communicatie hieromtrent 

onvoldoende was

 Het bestuur heeft hier nog aan gewerkt

 Selectiecriteria staan op punt en worden dit jaar op 

gestructureerde wijze gecommuniceerd aan de trainers/ouders



3. TOONMOMENT







Commentaren: 

 Ik ben fan van het Turnfeest! Zo'n mooie show, waar elk kind op 

zijn manier kan schitteren!

 Kijkmoment is wel eens een goed idee! 

 Geen turnfeest, kan niet, ander toonmoment is goed alternatief

 Voor velen is het turnfeest hét moment van het jaar en kijken ze 

hier enorm naar uit



Acties:

 We zorgen voor een afwisseling in de vorm toonmoment, 

turnfeest, kijkmoment, ...  

 Toonmoment op 26 mei! -> save the date! 



4. SFEER 







Commentaren 

 We hebben STB gekozen omdat er toch een familiale sfeer hangt

 De sfeer die er hangt is gewoon super leuk

 Het familiale aspect is er altijd geweest maar mag niet verloren gaan... 

 STB is een familiale turnkring, hoewel niet alle leiding elkaar kent of 

elkaar ooit spreekt?!

 We zijn locatie gebonden en dat maakt het moeilijk om sfeer te maken



Acties: 

 Vrijwilligerswerking is een werkpunt van de verenigingsmanger

 Inzetten op begeleiding/onthaal van nieuwe leden/ouders 

 Tijdens sociale activiteiten zoals BBQ, turnfeest, … bewust meer 

inzetten op sfeer en plezier 

 Bewust sfeer beleving weergeven op website, facebook, krantje 
via foto’s, interviews

 Meer persoonlijke contacten



5. G-GYM



G-gym heeft het gevoel dat ze niet geïntegreerd zijn binnen de 

clubwerking

 Positief ingesteld, fiere ouders en trainers 

maar... 

 G-gym wordt wel eens vergeten in communicatie

 G-gym krijgt onvoldoende hulp

 G-gym kon initieel niet mee op kamp

 G-gym voelde zich buitengesloten



Acties: 

 G-gym mee betrekken op sportkamp 

 G-gym bewust meer betrekken in communicatie

 Betere afstemming van verwachtingen G-gym





Vrijwilligersbeleid 



Vrijwilligerswerking

Decor

Catering

Materiaal

Kledij

Redactie Schaduw

Website

P/Meter

Losse 
vrijwilliger

Hoe verloopt dit nu binnen STB? 

3 goedlopende dingen 

3 te verbeteren of minder goede zaken


