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Voorwoord 

 

Project team 

Hannelore Bruylant - Hans Bruylant 

Communicatie team 

Charlien De Pauw - Emmy Haegeman - Nathalie Heirman 

Financieel team 

Tim Dewilde - Koen Bruylant - Matthias Depoorter 

Onze club werd opgericht in 2013 en startte met gymlessen voor kinderen en jongeren met 

een beperking. Zowel kinderen met een mentale en motorische beperking,  auditieve en 

visuele beperking als autismespectrumstoornis kunnen deelnemen aan de lessen.  Het 

lesaanbod gaat door in de sporthal Warande te Wetteren. We begonnen met twee 

lesgroepen, één voor 6 tot 10 jarigen en één voor 11 tot 16 jarigen. In 2014 werd gestart met 

rolstoelgym. 

Het is de bedoeling deze activiteiten verder uit te breiden zodat we meer kinderen met een 

beperking kunnen aanzetten tot bewegen. Om dit doelgericht te doen werden deze plannen 

neergeschreven in dit beleidsplan. 

Het is een instrument om onze doelstellingen concreet te maken en deze zowel voor leden, 

lesgevers, bestuur en omgeving kenbaar en verifieerbaar te maken. 

Bij deze dank aan allen die aan dit plan meegewerkt hebben, zowel voor het aanbrengen van 

ideeën als voor het concreet uitschrijven. 
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M Missie 

“G-lymnastiek vzw heeft tot doel een recreatief 

bewegingsaanbod te bieden voor kinderen en jongeren met 

een beperking op een ontwikkeling-stimulerende en 

didactisch verantwoorde manier” 

 

Recreatief: op een niet competitieve manier sporten met het accent op beleving en 

ontspanning. G-lymnastiek staat voor gymmen met een glimlach. De G-sporters krijgen de 

mogelijkheid om te genieten van sport. 

Bewegingsaanbod: er wordt ingezet op verschillende bewegingsvaardigheden 

waaronder stappen, lopen, springen, klimmen, zwaaien, roteren, grijpen, gooien, dansen, … 
Er wordt g-gym, g-dans en rolstoelgym aangeboden voor kinderen met een beperking uit 
de eigen en omliggende gemeenten. 

Ontwikkelingsstimulerend: de g-lymnastieklessen hebben tot doel zowel 

de motorische, cognitieve als sociale ontwikkeling van peuters, kleuters, kinderen en 
jongeren met een beperking te stimuleren. 

Didactisch: het aanleren op een doordachte manier brengen, rekening houdend met 

de mogelijkheden van de deelnemers. Dit onder begeleiding van sporttechnisch, medisch of 
paramedisch gediplomeerde lesgevers. 
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 Visie 

Hoe wil G-lymnastiek vzw haar missie bereiken?  

G-lymnastiek vzw wil de missie van de club tot uiting laten komen in haar visie door: 

 Een uitgebreid recreatief bewegingsaanbod: een uitgebreid programma aan 

g-gym, rolstoelgym en g-dans zet kinderen en jongeren ongeacht hun beperking aan 

om op een speelse, interactieve en creatieve manier te genieten van sport. 

 Inzet van bekwame en gediplomeerde lesgevers: de lessen gebeuren onder 

begeleiding van sporttechnisch, paramedisch en pedagogisch geschoolde lesgevers. 

G-lymnastiek vzw investeert in kwaliteitsvolle opleidingen voor haar lesgevers. 

 Samenwerkingsverbanden: G-lymnastiek is lid van de Sportraad van Wetteren 

en investeert in de samenwerking met andere sport- en culturele verenigingen, G-

sportfederaties en scholen in de omgeving. Zo organiseert G-lymnastiek vzw 

nevenactiviteiten in samenwerking met haar partners.  

 Goede interne en externe communicatie: G-lymnastiek vzw streeft naar een 

dynamische wisselwerking tussen bestuursleden, lesgevers, leden en ouders.  

 Een kwaliteitsvol beleid: de bestuursleden van G-lymnastiek vzw investeren in 

een kwaliteitsvolle omkadering en een goed uitgewerkt jeugdsportbeleid.  

 Ethisch en medisch verantwoord sporten: G-lymnastiek vzw besteed 

bijzondere aandacht aan ethisch en medisch verantwoord sporten. G-lymnastiek vzw 

heeft een ethische code voor leden, ouders, lesgevers en bestuursleden.  

 Respect: we vertrekken vanuit een respectvolle houding ten opzichte van mensen 

met een beperking. We focussen ons op de talenten en mogelijkheden van kinderen 

en jongeren.  

 Aangepast sporten op maat: de lessen worden aangepast aan de individuele 

mogelijkheden van elk kind. G-lymnastiek vzw biedt aangepast materiaal (g-

sportmateriaal, pictogrammen en kijkwijzers) dat de participatie van kinderen met 

een beperking aan de sportlessen bevordert. 
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Voor de periode 2014-2018 formuleren we 5 concrete strategische 

doelstellingen met de beoogde tijdslijn. 

Deze vijf doelstellingen zullen we hierna verder toelichten in een 

actieplan. 

Deze vijf prioriteiten noemen we onze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding onder leiding van 

goed opgeleide en ervaren lesgevers 

2) Een breed recreatief sportaanbod met verschillende 

disciplines 

3) Een goede samenwerking met scholen, sportdienst en 

andere sport- en culturele verenigingen 

4) Open communicatie en aandacht voor de 

betrokkenheid van ouders en leden 

5) Aangepast materiaal en een accommodatie die 

tegemoet komt aan de noden van kinderen met een 

beperking 

De bestuursleden zijn waakzaam over het nastreven en evalueren van 

deze vijf doelstellingen.  
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Operationele doelstelling 1: Tegen eind 2016 beschikken 75% van de 

lesgevers van G-lymnastiek vzw over een VTS-diploma Initiator of Aspirant 

Initiator 

Acties: 

 De jeugdsportcoördinator informeert jaarlijks in september de lesgevers over het 

cursusaanbod van de Vlaamse Trainersschool 

 Elke lesgever geeft minstens één cursus door aan het bestuur die hij/zij wil volgen tegen eind 

2016: Aspirant Initiator of Initiator in Gymnastiek of Dans, Multimove begeleider, begeleider 

van sporters met een handicap 

 De schatbewaarder voorziet in de begroting financiële tussenkomst bij het volgen van een 

opleiding bij de Vlaamse Trainersschool  

 Het bestuur geeft groen licht of zoekt samen met de lesgever een alternatief indien (om 

financiële of andere redenen) de eerste keuze niet kan gevolgd worden 

 De lesgever volgt de opleiding en geeft feedback aan de jeugdsportcoördinator 

Operationele doelstelling 2: De lesgevers van G-lymnastiek scholen zich 

tweejaarlijks vier uur bij op sporttechnisch en didactisch vlak  

Acties: 

 De jeugdsportcoördinator informeert jaarlijks in september de lesgever over het 

vormingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool, de Gymnastiekfederatie, Danssport 

Vlaanderen en de G-sportfederaties 

 De voorzitter organiseert tweejaarlijks cursussen en vormingen gedurende het seizoen 

 Elke lesgever geeft tweejaarlijks minstens één interne of externe bijscholing door aan het 

bestuur die hij/zij wil volgen tegen eind 2017 

 De schatbewaarder voorziet in de begroting financiële tussenkomst bij deelname aan 

vorming 

 De lesgever volgt de bijscholing en geeft feedback aan de jeugdsportcoördinator 

  

Strategische doelstelling 1:  
een vereniging zijn met een kwaliteitsvolle 

jeugdsportopleiding onder begeleiding van goed 

opgeleide en ervaren lesgevers 

© G-lymnastiek 



Operationele doelstelling 3: Tegen 2018 is de kwaliteit van de 

jeugdsportopleiding bij G-lymnastiek vzw verhoogd 

Acties: 

 De schatbewaarder stelt jaarlijks een evaluatie op voor de ouders van leden om de kwaliteit 

van onze werking te beoordelen 

 De schatbewaarder maakt een analyse van de resultaten en stelt voorstellen op ter 

verbetering van onze werking 

 De schatbewaarder maakt een rapport van de resultaten en gaat na of er een evolutie is in 

de beoordeling door de ouders 

 De voorzitter neemt het initiatief om tegen 2016 een kwaliteitsinstrument van de club in te 

vullen, op basis van de beschikbare modellen van de sportfederatie 

 De voorzitter neemt initiatieven om de verbeterpunten uit deze kwaliteitsanalyse aan te 

pakken en evalueert tegen eind 2018 of deze initiatieven de kwaliteit van de club verbeterd 

hebben 

Operationele doelstelling 1: De rolstoelgroep heeft vier nieuwe leden 

tegen eind 2015 

Acties: 

 Lesgevers en bestuursleden zorgen samen voor het rekruteren van leden 

voor de rolstoelgroep 

 Het rolstoelgymaanbod wordt uitgebreid voor kinderen en jongeren met een elektrische rol 

stoel 

 Alle lesgevers en bestuursleden geven tegen eind augustus 2015 voorstellen aan de 

ondervoorzitter door hoe we extra leden kunnen rekruteren 

 De ondervoorzitter zal deze voorstellen evalueren en vanaf september wordt aan de 

implementatie gewerkt 

 Er wordt reclame gemaakt via flyers in scholen en via affiches op openbare plaatsen 

Operationele doelstelling 2: De G-danswerking is tegen eind 2016 

uitgegroeid tot een groep met tien dansers  

Acties: 

 Parallel aan het G-gym aanbod wordt een G-danswerking opgericht 

 Gekwalificeerde lesgevers worden aangesteld om deze groep te begeleiden 

Strategische doelstelling 2:  

Hebben van een breed recreatief sportaanbod met 

verschillende disciplines 
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 De secretaris en voorzitter stellen een promotie- en rekruteringsactie op om het aanbod 

bekend te maken 

 Er wordt reclame gemaakt via flyers in scholen en via affiches op openbare plaatsen 

 Dansscholen in de buurt worden in augustus 2015 aangesproken om het aanbod g-dans 

bekend te maken aan hun leden 

 Het lidgeld wordt aangepast voor leden die reeds deelnemen aan de g-gym, om zo meer 

potentiële kandidaten aan te trekken 

  

Operationele doelstelling 3: G-lymnastiek vzw heeft een goed 

draaiende G-peuter en –kleuterafdeling tegen eind 2018 

Acties: 

 Vanaf september 2016 worden de lesgevers van G-lymnastiek vzw opgeleid op het vlak van 

peuter- en kleuterturnen (Bijscholing Multi-Move en bijscholing knuffelturnen) 

 Om de doorstroom van de leden in de reguliere g-gym en g-danswerking te bevorderen 

wordt een aanbod gestart voor zowel peuters als kleuters tegen september 2017 

 Bestuursleden en lesgevers maken voorstellen over type activiteit (knuffelturnen, dans, 

Multimove, ...) en geeft dit in maart 2017 door aan de voorzitter 

 Lesgevers worden aangeworven of opgeleid om de G-peuter en –kleuterlessen te begeleiden 

 De voorzitter neemt in mei 2016 contact op met de sporthal op welk tijdstip de lessen kan 

georganiseerd worden 

 De secretaris werkt een promotie- en rekruteringsactie uit voor deze werking 

 Er wordt reclame gemaakt via flyers in scholen en via affiches op openbare plaatsen 

 Tegen eind 2018 beschikken we over zowel een G-peuter en G-kleuterwerking met elk tien 

leden 

Operationele doelstelling 1: In augustus 2015 organiseert G-lymnastiek vzw 

het eerste sportkamp voor kinderen met een beperking in samenwerking met 

de sportdienst 

Acties: 

 De secretaris informeert tegen april 2015 bij de sportdienst naar mogelijke datums voor het 

G-lymnastiek kamp 

Strategische doelstelling 3:  

uitbouwen van een goede samenwerking met  

scholen, sportdienst en andere sport- en  

culturele verenigingen 
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 De secretaris informeert ouders en leden over de organisatie van het sportkamp van G-

lymnastiek vzw 

 Lesgevers worden aangesteld voor het begeleiden van het sportkamp 

 De secretaris organiseert een vergadering met de lesgevers voor de voorbereiding van het 

sportkamp 

 De secretaris evalueert de werking van het sportkamp aan de hand van een vragenlijst die 

ingevuld wordt door de ouders en stelt initiatieven op ter verbetering met het oog op de 

volgende jaarlijkse sportkampen 

Operationele doelstelling 2: Tegen eind 2016 heeft G-lymnastiek vzw een 

betere samenwerking met scholen en andere sport- en culturele verenigingen 

in de omgeving 

Acties: 

 Organiseren van een G-lymnastiek dorp op KID-Rock in juli 2015 in samenwerking met KID-

Rock vzw en de speelpleinen van Wetteren en Laarne 

 Het organiseren van workshops g-gym, rolstoelgym en g-dans in andere sportverenigingen 

en op scholen tegen eind 2016 

 Het uitbouwen van een vlotte samenwerking met Hogeschool Gent en Artevelde Hogeschool 

voor het aanstellen van stagiairs in de werking van G-lymnastiek vzw. Tegen eind 2016 lopen 

jaarlijks minstens twee studenten stage bij G-lymnastiek vzw 

Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2018 organiseert G-lymnastiek vzw 

een G-sportdag in samenwerking met de sportdienst en alle G-

sportverenigingen uit de gemeente Wetteren 

Acties: 

 Tegen 2016 neemt de voorzitter contact op met de sportdienst om een voorstel in te dienen 

voor het organiseren van een G-sportdag in Wetteren 

 In 2017 worden G-sportverenigingen in Wetteren uitgenodigd om mee te werken aan de G-

sportdag 

 Er wordt promotie gevoerd voor de G-sportdag 

 De voorzitter maakt een evaluatie van de G-sportdag en formuleert voorstellen om 

toekomstige G-sportdagen te verbeteren 

Strategische doelstelling 4:  

een vereniging zijn die staat voor open  

communicatie en aandacht heeft voor de  

betrokkenheid van ouders en leden 
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Operationele doelstelling 1: Tegen het einde van 2015 communiceert  

G-lymnastiek vzw op een goede manier met clubleden, ouders en externen 

Acties: 

 In september 2014 wordt een communicatieverantwoordelijke aangesteld 

 De communicatieverantwoordelijke maakt tegen eind 2014 een duidelijke website op waar 

ouders geïnformeerd worden over de werking van G-lymnastiek vzw 

 De communicatieverantwoordelijke maakt september 2015 flyers en affiches ter promotie 

van het aanbod van G-lymnastiek vzw 

 De secretaris stelt tegen eind 2015 een duidelijke informatiebrochure op voor nieuwe leden 

Operationele doelstelling 2: Tegen het einde van 2016 zijn leden en ouders 

meer betrokken bij nevenactiviteiten van de club 

Acties: 

 De secretaris informeert ouders en leden jaarlijks over nevenactiviteiten die de club 

organiseert 

 De secretaris neemt initiatieven om zich als club toegankelijk op te stellen naar ouders en 

leden 

 De schatbewaarder bevraagt ouders en leden jaarlijks over de organisatie van 

nevenactiviteiten 

 De schatbewaarder neemt initiatieven om de verbetervoorstellen van ouders in te voeren 

Operationele doelstelling 3: Tegen het einde van 2018 heeft G-lymnastiek 

vzw meer naambekendheid in Wetteren en de omringende gemeenten 

Acties: 

 De secretaris organiseert infoavonden op scholen en bij andere sport- en culturele 

verenigingen om de werking van G-lymnastiek vzw bekend te maken 

 Er wordt promotiemateriaal voorzien om G-lymnastiek vzw meer naambekendheid te 

maken: verspreiden van website en logo, voorzien van banners en vlaggen met het logo van 

G-lymnastiek vzw 

 De secretaris neemt initiatieven om met G-lymnastiek vzw deel te nemen aan evenementen 

die georganiseerd worden in de gemeente zoals de kerstmarkt, de kermis, en de topdagen 
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Operationele doelstelling 1: Tegen het einde van 2015 

beschikt G-lymnastiek vzw over een aangepast rolstoelparcours 

Acties: 

 De ondervoorzitter vraagt offertes aan bij verschillende organisaties voor het ontwikkelen 

van een rolstoelparcours 

 De schatbewaarder voorziet een budget voor het aankopen van een rolstoelparcours 

 De raad van bestuur geeft akkoord voor het aankopen van een rolstoelparcours 

Operationele doelstelling 2: Tegen het einde van 2016 heeft G-lymnastiek 

vzw een map ontwikkeld met kijkwijzers voor kinderen met een beperking 

Acties: 

 De voorzitter dient een projectvoorstel en sponsoraanvraag in voor het ontwikkelen van 

kijkwijzers 

 De voorzitter en secretaris ontwikkelen kijkwijzers die dienen als hulpmiddel om kinderen 

met een beperking op een didactische manier oefeningen aan te leren 

 In samenwerking met een grafisch vormgever worden de kijkwijzers ontwikkeld 

 De kijkwijzers worden in 2016-2017 gehanteerd in de G-lymnastieklessen en kunnen ter 

beschikking gesteld worden voor andere verenigingen 

Operationele doelstelling 3: Tegen het einde van 2018 heeft G-lymnastiek 

vzw een airtrack beschikbaar voor de lessen G-Gym 

Acties: 

 De schatbewaarder dient eind 2016 een subsidieaanvraag in voor het aanschaffen van een 

airtrack bij de sportdienst 

 De schatbewaarder gaat bij andere sportverenigingen die trainen in de sporthal van 

Wetteren na of er partners zijn voor het investeren in een airtrack 

 In 2018 wordt er voldoende budget verzameld voor het aankopen van een airtrack, die 

gebruikt kan worden door verschillende Wetterse verenigingen 

 

 

Strategische doelstelling 5: beschikken over aangepast 

materiaal en een accommodatie die tegemoet komt  

aan de noden van kinderen met een beperking 
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