Verslag
Q4Gym-audit Turnkring Geraardsbergen
ALGEMENE INFO
Datum: Woensdag 02 mei 2018
Plaats: Zavelstraat 54 – 9500 Geraardsbergen
Club: Turnkring Geraardsbergen
Naam clubcoach: Annelies Raman
Aanwezig: Michaël Merckaert (Q4Gym-coördinator), Annie Van den Herrewegen (Voorzitster), Stefan Vermeulen
(Webmaster), Karen Merckaert (Verantwoordelijke basis- en wedstrijdgroepen), Wim Franceus (Penningmeester), Pieter
Merckaert (Bestuurslid) en Annelies Raman (Gymfed)
ANTWOORD OP VRAGEN VAN DE CLUB
Ter info aan de club: in het Q4Gym-instrument kan je steeds de meest recente info van jou club consulteren.
1. Definitieve cijfers en totaalscore van de audit worden toegekend op 30 juni 2018. De score kan nog verhoogd worden
door: toekenning innovatief project, opleidingen (vb. MultiSkillz), deelname aan wedstrijden …
2. Belangrijk dat alle gegevens correct worden ingegeven in het Ledenbeheer (functies, groepen,…). In het Q4Gyminstrument vind je bij ‘algemene clubgegevens’ (linker kolom) de meeste up-to-date info wat betreft ledenaantallen,
diploma’s trainers, bestuursleden, drop-out, …
DE CLUB ONDERSCHEIDT ZICH DOOR


De club beschikt over een heel gedreven bestuur. Alles wordt zeer grondig overdacht, uitgewerkt en uit zich in mooie resultaten.
Met een bijscholingspercentage van 70% geeft zij ook het goede voorbeeld aan haar trainerskorps.



Het trainerskorps behaald een bijscholingspercentage van 50% en een opleidingspercentage van maar liefst 81%. Dit is een
uitstekende score én het bewijs dat het absoluut mogelijk is om trainers te motiveren tot het volgen van één of meerder
opleidingen/bijscholingen. TIP: Blijf hier ook de komende jaren verder op inzetten! Het komt de kwaliteit binnen jullie club alleen
maar ten goede.



Er werd de voorbije jaren enorm werk aan de opmaak van een prachtige website. Een website anno 2018 waarop alles
overzichtelijk terug te vinden voor potentieel nieuwe en bestaande leden. Dit pareltje is de verdienste van het bestuur en in het
bijzonder van Stefan Vermeulen.



Het bestuur denkt vooruit en is volop bezig met de opvolging van de nieuwe turnhal. Het dossier werd ingediend én goedgekeurd.
Bij deze zal er in september 2019 een nieuwe hal verrijzen waarin alle toestellen permanent blijven staan. Een zeer ruim complex
met een gedeelte voor de competitiegymnasten maar met eveneens een apart gedeelte voor haar grote recreatieve werking.



De audit werd vooraf zeer grondig voorbereid (Hierbij werden de taken onderling goed verdeeld). Een voorbeeld naar andere
clubs toe, een voorbeeld van ‘goed teamwork’ 



De club kan vrij lage (in vergelijking tot andere Gymfed-clubs) drop-outcijfers voorleggen. Het bewijs dat de leden het enorm naar
hun zin hebben én dus gedurende jaren actief blijven bij Turnkring Geraardsbergen.



De club beschikt recent over een API, namelijk Evy Van Cutsem. TIP: Tracht dit aan het begin van volgend seizoen naar al jullie
leden te communiceren zo ook te vermelden op de clubwebsite.



De club stuurt meerdere malen per jaar een nieuwsbriefje ’T Flikflakske. Op deze manier houdt het haar leden up to date ivm. het
reilen en zeilen binnen de club. Dit komt de interne communicatie alleen maar ten goede.



De club heeft al enkele jaren een nauwe samenwerking met het regiocentrum in Sint-Gillis-Waas. Bijna jaarlijks stroomt het nodige
talent dus door naar Gymmax. Op deze manier kunnen de gymnasten verder groeien en optioneel de overstap maken naar de
Topsportwerking te Gent.

ACTIES VOOR DE CLUB

Actie

Wie?

Wanneer?

Resultaat?
Status?

(in chronologische
volgorde)

1. Innovatief project – Sportieve Basiswerking

Michaël

Voor 16 mei

OK

2. Innovatief project - Competitie

Michaël

Voor 16 mei

OK

3. Sponsorbrochure 2018

Michaël

Voor 16 mei

OK

4. Selectietesten TTm 2018

Michaël

Voor 16 mei

OK

UITDAGINGEN VOOR DE CLUB
Mogelijke tips en aandachtspunten om mee te nemen vanaf het volgende actieplan (2017-2018) van de club:
 Blijven inzetten op de bijscholings- en opleidingsgraad van het bestuur en trainerskorps. De resultaten waren nu
reeds heel positief maar er is zeker nog marge tot verbetering.


Bekijken of jullie prachtige website nog iets beter beveiligd kan worden.

OPENSTAANDE VRAGEN


Innovatieve projecten in te dienen voor 16 mei 2018:
o

Clubmanagement Familiedag 40 jaar Turnkring Geraardsbergen

o

Competitie Uitwerking nieuwe turnhal

o

Sportieve basiswerking  ‘Sterrendag’. Documenten werden reeds voor aanvang van de audit ingediend.

NEEM IK MEE NAAR DE FEDERATIE


Van zodra de nieuwe turnhal klaar is, is de club bereid tot de organisatie van een Initiator Gymnastiek. Annelies geeft
dit alvast door aan collega Lore.



Graag de toestellen meeleveren bij de organisatie van een recreatoernooi toestelturnen. Maakt het net iets
haalbaarder voor de organiserende clubs.



Het online inschrijven van juryleden zou iets vlotter moeten kunnen verlopen.



De docente Sonja Reulens (jurycursus recrea) gaf op de jurycursus mee heel streng te jureren op de
recreatoernooien.



Evy Van Cutsem de nieuwe club-API toevoegen in het online ledenbeheer. En opnemen in de contactlijst ifv. het
volgen van opleidingen, ontvangen van nieuwsbrieven, … .



Controleren of het aantal deelnames aan recreatoernooien correct is. Momenteel staat het aantal op 16 maar moet
het reeds op +/- 30 staan.



De voorzitter krijgt momenteel geen melding van wie er een opleiding gevolgd heeft. Voorts is het ook niet
eenvoudig om de attesten af te printen.



Nagaan of alle bijscholingsdiploma’s werden opgenomen in het online ledenbeheer.

OPVOLGING DOOR CLUBCOACH


Evy Van Cutsem in het online ledenbeheer aanduiden als club-API.



Het aantal gymnasten dat een medaille behaald heeft op het Vlaams Kampioenschap controleren en aanpassen
indien nodig.



Doorgeven van de innovatieve projecten aan de commissie die zich hierover zal buigen midden juni 2018.



Controle van alle documenten die na afloop van de audit nog worden ingediend. Zo ook ze online toevoegen aan het
Q4Gym-instrument.

18-mei-2018

COMMENTAAR CLUBCOACH
Het bestuur heeft deze Q4Gym-audit zeer grondig voorbereid. Hierbij gaat het zowel over het voorbereidende werk vooraf zo
ook na afloop van de audit. Dit resulteert vandaag in een voorlopige score van maar liefst 83,6%.
De club blijft een stijgend ledenaantal kennen, is een plaats waar zowel de recreatieve als competitieve gymnast enorm aan
zijn/haar trekken komt en beschikt over een goed opgeleid bestuur en trainerskorps. Een voorbeeld voor heel wat andere
clubs!
Voorts blijft het bestuur vooruit denken. De komst van de nieuwe turnhal (september 2019 in gebruik) is hiervan het grote
bewijs. Ook hierbij is er niet enkel oog voor de competitieve gymnast maar voor alle leden van de club. Een groot gedeelte van
de hal staat namelijk in het teken van het ‘recreatief turnen’.
Ten slotte wil ik jullie bedanken voor de hartelijke ontvangst, de zeer grondige voorbereiding en het vlotte aanleveren van de
documenten na afloop van de audit. En uiteraard ook voor de heerlijke Mattentaart 
Jullie zijn als club goed bezig en dat werpt absoluut zijn vruchten af! Doe zo verder … Ik wens jullie alvast heel veel succes toe
in de nabije toekomst. En geniet binnenkort van het turnen in jullie nieuwe zaal!

18-mei-2018

