Evaluatie
actieplan 2018
ALGEMENE INFO
Club: Turnkring Geraardsbergen
Naam clubcoach: Annelies Raman
Contact: (e-mail en GSM): anneliesraman@gymfed.be of 0472 58 42 66

INLEIDING
Proficiat voor de inspanningen die werden geleverd voor het opstellen van het actieplan voor het komende
seizoen. Wij hebben jullie actieplan doorgenomen en willen jullie graag volgende feedback/tips voor de werking
van jullie club meegeven.

VORM EN PRESENTATIE VAN HET ACTIEPLAN



Het actieplan werd overzichtelijk gelay-out en nam het Gymfed-sjabloon hierbij als voorbeeld.
Jullie clubdocument wordt gebruikt als een werkdocument, gezien de aanwezige timing en evaluatie.

HET ACTIEPLAN ONDERSCHEIDT ZICH DOOR
o

Het gebruik van een mooie lay-out en het up to date houden van dit werkdocument.

o
o

Correct en vooral realistisch omschreven doelstellingen waaraan de club het komende seizoen kan werken.
Alle actiepunten worden steeds ondergebracht per doelstelling of beleidstopic.

VOORGESTELDE AANPASSINGEN/WERKPUNTEN
o

o
o
o

o

o

Voorzie boven het actieplan een korte inleiding. Deze schetst kort wat er in jullie actieplan staat weergegeven maar
bovenal staat er beschreven hoe jullie als club dit instrument hanteren. Maak hierbij ook de opsplitsing tussen korte
en lange termijndoelstellingen. Plus giet alles in de huisstijl van ‘Turnkring Geraardsbergen’.
Bouw het actieplan op a.d.h.v. drie of meer grote pijlers. BV: Clubmanagement, Sportieve Basiswerking en
Competitie.
Blijf verder inzetten op de opleiding- en bijscholingsgraad van jullie bestuurs- en trainerskorps. Dit percentage is
reeds mooi gestegen maar kan nog steeds dat tikkeltje beter.
Evy Van Cutsem werd door het bestuur aangeduid als club-API. Haar functie staat omschreven op jullie website maar
zorg ervoor dat ze bij al jullie leden, zo ook hun ouders gekend en te bereiken is. Zorg ervoor dat zij aanwezig is op de
Intervisiemomenten die vanuit de federatie georganiseerd worden.
Er is een mooie stijging van het ledenaantal zichtbaar gedurende de afgelopen vier jaar. Zeer positief! Blijf jullie leden
wel jaarlijks bevragen om een zicht te hebben op hun tevredenheid en eventueel tijdig te kunnen bijsturen waar
nodig.
Fijn te zien dat jullie mooie website terug online is, zo ook dat hij er fantastisch uitziet én vooral heel
gebruiksvriendelijk is!

o

Dat de bouw van jullie eigen sporthal midden april ’18 van start ging en zo spoedig mogelijk in gebruik wordt
genomen. De verdienste van jullie hardwerkende bestuur én een heel fijn vooruitzicht voor al jullie leden.

AFSLUITER
Wij wensen jullie veel succes in het komende sportjaar en hopen met dit verslag en de hieraan verbonden
incentives hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
Mocht je verdere vragen hebben betreffende dit verslag, het Q4Gym-instrument of kwaliteitszorg in het algemeen,
aarzel niet ons te contacteren.

24-Okt-18

