Trainersvergadering
21/09/2021
GYMCLUB ALTIS EEKLO

1. zaalplanning seizoen 2021 – 2022 + basis woensdag aanwezigheid in
turnzaal
2. pasmomenten turnpakken + trainings/leggings -> Annick
3. EHBO opleidingen -> Isabelle
4. trainerscontracten / vrijwilligersovereenkomsten
5. trainerstarieven: korte herhaling
6. Trainers per groep – TV’s
7. kledij in de turnzaal + leegmaken vakken in de turnzaal

AGENDA

8. wedstrijd Acro CI
9. Turnshow: STAVAZA + toelichting wat is nieuw
10. Disciplinekassen: herhaling vorig jaar + enkele nieuwe regels
11. disciplinekassen: nieuwe afspraken -> wordt nog in aparte vergadering
met de TV’s besproken
12. VARIA
- onkosten aankoop: bonnetjes voor terugbetaling
- Kaderweekend
-…
13. mededeling voorzitter

1. ZAALPLANNING

2. Turnkledij - pasmomenten
-

stavaza: er worden pasmomenten georganiseerd voor TU en TRA turnpakken + trainings/leggings

-

trainings : pasmodellen voor jongens

-

vesten : pasmodellen voor jongens

-

turnpakken : pasmodellen best performance

-

bureau naast turnzaal :
i. 30 sept te reserveren, vanaf 18h – 20h
ii. 1 oktober: 18h- 20h30
iii. 2 oktober: 11h – 14h
iv. Betaling: cash bij pasmoment

3. EHBO
- aangifte sportongevallen: loopt goed
- materiaal: graag op orde zetten -> meedelen op TV
- opleiding: CM cursus -> wanneer
- lesgeven: 2 sessies, 20 trainers
- 10 trainers + 5 all round
- wat nodig: polyvalente zaal
- 2 data: zaterdag van 9h – 13h en van 13h30 – 17h
- vergaderzaal (grote) -> 23 of 30 oktober.

4. Trainerscontracten vrijwilligersovereenkomsten
Moeten binnen zijn VOOR 15 oktober!! ZONIET wordt er 20% van de vergoeding oktober
afgehouden
 Indien de uren pas na de 5e worden doorgestuurd, zal er 20% afgetrokken worden van
je onkosten van die maand.
 Indien de uren na de 2e maand nog niet werden doorgestuurd blijft het geld in de
clubkas.
 Indien de enveloppe na de 3e maand (te rekenen vanaf de mailing dat de enveloppen
afgehaald kunnen worden) nog niet werden afgehaald blijft het geld in de clubkas.

5. Trainerstarieven – korte herhaling
Zie Word document
Zal nog geraadpleegd kunnen worden via gemeenschappelijke drive maar zolang
dit niet beschikbaar is, vraag maar aan het bestuur.

6. Trainers per groep – TV’s
1. Trainers: op te geven per discipline aan de APD’s
a. belangrijk: opgeven trainersverantwoordelijke. Zij regelen de communicatie qua planning
naar de ouders/gymnasten. Lange termijn planning: per mail, last minute mag per whats
app
b. regel blijft: 1 trainer / 6 gymnasten of 1 trainer per 2 teams. Wees redelijk hierin, misbruik
van vertrouwen wordt gesanctioneerd
c. gasttrainers worden betaald uit het disciplinepotje

7. Kledij in de zaal
Er werd duidelijk aan de trainers gecommuniceerd om vanaf heden de kleedkamer te gebruiken
voor kledij. De vakken in de turnzaal kunnen gebruikt worden voor waardevolle spullen. Zal
nogmaals meegedeeld worden aan de trainers op de trainersvergadering. Kledij in de zaal en zeker
in de hal wordt ten stelligste afgeraden.
Een algemene opkuis van de vakken zal door Toyvi en Joost onder handen genomen worden.
Graag jullie gymnasten hiervan verwittigen. Indien er dan nog flesjes, kleren, … gevonden worden
zullen deze gedeponeerd worden in de kledijcontainer

8. Wedstrijd Acro CI
PV1 Acro CI
5 en 6 februari 2022

Voorlopig nog geen wedstrijdorganisator => dus nog on hold

9. Turnfeest
16 en 17 april 2022
Thema blijft behouden, lijst voor nummers wordt opengesteld per
groep.
Contactpersoon: Isalien, Daisy Z, Daisy DC of Silke

10. Disciplinekassen – opfrissen regels
Zie bijlage rev3.
Rev4 (zie punt 11 -> punten in ‘t geel) zullen nog besproken worden met de
trainersverantwoordelijken, is dus nog niet officieel bekrachtigd.

11. Disciplinekassen – nieuwe regels
wordt nog samen met de TV’s besproken
1.
2.
3.
4.

Indien de club geen budget meer heeft om trainers uit te betalen, zalen te bekostigen zullen de disciplinekassen hiervoor aangesproken
worden.
B. REGELS KAMPEN, STAGES en ACTIES:
Vanaf 30 september 2021 zal er geen onderscheid meer gemaakt worden op de winst van een disciplineactie en kampen/stages => 15% op de
winst gaat naar de clubkas
Sponsoring: er mag per discipline sponsoring aangesproken worden maar:
a. Rekeningnr van de club wordt niet gebruikt => er wordt geen sponsorattest uitgeschreven. Dit houdt in dat de club geen verplichtingen
heeft tov de sponsor en de club zal dan niet als forum gebruikt kunnen worden voor logo’s enz.
b. Indien rekeningnr van de club gebruikt wordt zal de sponsoring xx% voor de club zijn. Een sponsorattest zal dan uitgeschreven worden en
maar een sponsorovereenkomst zal niet opgesteld worden, de club heeft dus geen verplichtingen tov de sponsor.

12. VARIA
Trainersapp: gaan we niet gebruiken
OLDIES starten op donderdag 23 september olv Lander Roels!
onkosten aankoop: bonnetjes voor terugbetaling
Facturen dienen altijd op het Altis adres te staan, niet op de persoonlijke naam van de trainer
Kaderweekend: terug online
Wijzigingen van gymnasten ( stoppen, doorschuiven andere niveau ..) onmiddellijk doorgeven
aan Kathleen en ADP

13. Mededeling voorzitter
Ik stel mezelf geen kandidaat meer voor de komende 3 jaar -> 2021-2022 is
laatste jaar (6 jaar in het totaal).
Er wordt dus gezocht naar nieuwe voorzitter
Op algemene vergadering in juni 2022 wordt nieuwe RvB verkozen

