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N IEUWSBRIEF
Gym & Dans Vlaanderen vzw is een autonome federatie die sinds 1 januari erkend
wordt door Vlaams minister van Sport Bert Anciaux. De nieuwe Gym & Dans Federatie
heeft tot doel kinderen, jongeren en volwassenen aan te zetten tot sportbeoefening en
hen daarin optimaal te begeleiden door hiervoor een zo ruim mogelijk kwaliteitsvol
programma aan te bieden.
Gym en Dans Vlaanderen richt zich in het bijzonder tot de gymnastiek, dans en
aanverwante sporttakken en dit voor elkeen die zich niet geroepen voelt tot 'Topsport'.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Recreatieve wedstrijd Artistieke Gymnastiek – 28 maart 2009 - Buizingen
Met een goed gevuld programma ging om 8u de wedstrijddag van start met niveau E.
De slaap kreeg geen kans meer tussen de zich opwarmende gymnasten. Iedereen was in
vorm, iedereen had er zin in en de eerste wedstrijd kon beginnen. Aan alle toestellen
werd er vlotjes geturnd. Er werd gezwaaid rond de brug, gesprongen over de plint,
gebalanceerd op de balk en sierlijk geturnd op de vloer. Ook het publiek was
enthousiast, dat was te horen aan de stilte tijdens een oefening en het geklap van
opluchting achteraf.
In de namiddag kwam dan niveau D aan de beurt en tegen de avond niveau C. Ook het
publiek groeide nog aan. Er heerste een aangename wedstrijdsfeer waar iedereen ten
volle van genoot.
Dankzij de sportieve gymnasten, de trainers vol inzet, het enthousiaste publiek en de
correcte juryleden werd het opnieuw een geslaagde wedstrijd!

Recreatieve wedstrijd Acrobatische Gymnastiek – 26 april 2009 - Schilde
Vanaf zondag middag werd er reeds druk ingeturnd in de sporthal te Schilde.
De laatste aanwijzingen werden gegeven en de gymnasten maakten zich op voor een
spannende acro-wedstrijd. Er werd druk gewerkt aan de outfits, de haren en de schmink.
Alle teams waren klaar om zich vol enthousiasme in te zetten.
Ouders, grootouders, vrienden en familie, iedereen was aanwezig om hun team luidkeels
aan te moedigen.
Om 14u00 kon de wedstrijd van start gaan. De juryleden hadden plaatsgenomen en de
acro-teams werden voorgesteld.
De toeschouwers konden genieten van 2 ½ uur spektakel.
Tijdens de prijsuitreiking werd de sporthal gevuld met spanning en af en toe weerklonk
een gil van blijheid en opluchting. Iedereen mag tevreden zijn en verdiende dan ook een
aandenken aan deze wedstrijd.
Ook een dikke proficiat aan de clubs The Sky is the Limit en Rust Roest Schilde voor
het vlotte verloop van deze wedstrijd!
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DYNAMO PROJECT
Vlaamse Sportfederatie lanceert Dynamo Project, managementondersteuning voor
sportclubs
Op dinsdag 2 juni 2009 lanceerde de Vlaamse Sportfederatie vzw met ondersteuning
van de Vlaamse overheid het Dynamo Project, managementondersteuning voor
sportclubs. Het Dynamo Project is één van de proeftuinen die deel uitmaken van het
participatiedecreet. De proeftuin Dynamo Project is een experimenteel project van de
Vlaamse overheid dat via verenigingsondersteuning op managementvlak een duurzame
professionalisering en kwaliteitsverbetering in sportclubs wil bereiken. Op 17 december
2008 ondertekende de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Sport hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF),
koepelorganisatie van de Vlaamse sportfederaties. De proeftuin Dynamo Project heeft
een duur van 5 jaar. Het is evenwel de ambitie van de VSF om na afloop van deze 5 jaar
het project verankerd te zien zodat het blijvend aan de sportsector zal kunnen
aangeboden worden.
Sportvrijwilligers ondersteunen een noodzaak
De steeds complexere regelgeving, de verhoogde concurrentie met de commerciële
sector, de stijgende individualisering, de stijgende focus op geldgewin, zorgt ervoor dat
mensen niet meer zo happig zijn om vrijwillig energie, tijd en inzet te besteden in het
sportverenigingsleven. Het Dynamo Project ondersteunt de vrijwilligers over
onderwerpen die voor iedere sportclubbestuurder interessant kunnen zijn: wanneer is
mijn sportclub BTW-plichtig, welke verzekeringen moet mijn sportclub afsluiten, wat is
het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw of wat zijn de rechten en
plichten van de sportvrijwilliger. Zo maakt het Dynamo Project het managementwerk
van de sportvrijwilliger in de sport aantrekkelijk én stimuleert het sportleden om de
vrijwilligershandschoen op te nemen.
Aan de hand van vier acties op de website www.dynamoproject.be (zoek op, stel een
vraag, volg een opleiding, vraag persoonlijke begeleiding) krijgen bestuurders van
Vlaamse sportclubs uitgebreide ondersteuning rond verschillende
managementonderwerpen.
Zoek op, een gebruikvriendelijk documentatiecentrum
De eerste kapstok van het Dynamo Project is het aanbieden en verstrekken van
informatie en kennis.
Het Dynamo Project heeft een informatieverschaffende taak naar sportclubs toe. Het
Dynamo Project stelt sportclubbestuurders achtergrondinformatie, praktische
documenten, handleidingen, checklists, modellen en voorbeelden ter beschikking. Het
eerste werkingsjaar legt vooral de nadruk op het reilen en zeilen van een goede vzw
volgens de wettelijke verplichtingen. Onderwerpen zoals de vzw-wetgeving, de vzwboekhouding, fusies en splitsingen van vzw’s, de BTW-problematiek in de sportsector
en verzekeringen zijn een greep uit de onderwerpen die zullen behandeld worden.
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Het Dynamo Project beperkt zich echter niet tot het aanreiken van informatie dat enkel
met wettelijke verplichtingen te maken heeft. Het Dynamo Project team speelt in op de
noden van de sportclubs en stemt de te behandelen thema’s af op de vraag. Voorbeelden
van mogelijke onderwerpen waarrond in de toekomst ondersteuning zal geboden
worden zijn marketing, communicatie, fondsenwerving, beleidsplanning, goed en juist
management, kwaliteitszorg, ethiek,… Naast het ter beschikking stellen van brochures
en flyers ontwikkelt het Dynamo Project team tools die sportclubbestuurders in staat
stellen om wegwijs te geraken uit de papierwinkel waaraan ze met hun sportclub
gebonden zijn.
Stel een vraag, een snelle helpdesk
De tweede kapstok van het Dynamo Project is het aanbieden van een helpdesk.
Sportclubbestuurders die nood hebben aan diepgaandere informatie of die een specifieke
vraag hebben rond een managementprobleem, kunnen via het online vragenformulier op
de website hun vraag stellen, of ze kunnen het Dynamo Project team persoonlijk
contacteren. De doelstelling van het Dynamo Project team is om vragen binnen de 3
werkdagen te beantwoorden. Voor meer complexe vragen zal uiteraard een langere
antwoordperiode nodig zijn indien hierbij opzoekingswerk of het raadplegen van
experten in deze materie noodzakelijk is.
Volg een opleiding, managementbijscholingen
De derde kapstok van het Dynamo Project is het aanbieden van vormingen en
opleidingen. De opleidingen zullen gekoppeld worden aan de thema’s die in het
werkingsjaar behandeld worden. Voor het eerste werkingsjaar zullen vooral de vzw
wetgeving, de btw problematiek, de vrijwilligerswet en verzekeringen aan bod komen.
Maar ook deze zijn niet limitatief. De opleidingen worden tevens afgestemd op de
leefwereld van de sportclubbestuurders en zullen verzorgd worden door experten in een
specifiek domein.
Vraag persoonlijke begeleiding, een individuele ondersteuning
De vierde kapstok van het Dynamo Project is het aanbieden van persoonlijke
begeleiding op maat. Met andere woorden, het Dynamo Project team komt naar de
sportclub. Voor de maatbegeleiding zal gewerkt worden rond de thema’s die
aangeboden worden in dat werkingsjaar. De oproep voor de maatbegeleiding zal via de
nieuwsbrief, via de website van het Dynamo Project en via de federaties bekend
gemaakt worden.
(Bijna) gratis voor sportclubs
Alle sportclubs die aangesloten zijn bij een sportfederatie lid van de Vlaamse
Sportfederatie vzw kunnen gratis gebruik maken van de brochures, tools, vormingen,
opleidingen en individuele begeleidingstrajecten van het Dynamo Project. Sportclubs
die niet zijn aangesloten bij een VSF federatie betalen een kleine vergoeding voor de
dienstverlening.
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Sportclubs kunnen focussen
De Vlaamse Sportfederatie realiseert met Dynamo Project een duurzame
professionalisering in de sportsector door sportclubs structurele ondersteuning te geven
op managementvlak. Het Dynamo Project werkt aanvullend op de dienstverlening en de
werking van de sportfederaties zodat deze zich meer kunnen focussen op
sporttechnische ondersteuning van hun sportclubs. Sportclubs kunnen zich dankzij de
sporttechnische ondersteuning van hun sportfederaties en managementondersteuning
van het Dynamo Project concentreren op wat écht belangrijk is: de organisatie van hun
sportactiviteit.
Neem contact op met het Dynamo Project team via info@dynamoproject.be,
op het nummer 09 243 12 94 of surf naar www.dynamoproject.be.

UITNODIGING KADERDAG VOOR TRAINERS : 11 OKTOBER 2009
Op zondag 11 oktober 2009 gaat in de sportzaal van de Vrij Universiteit Brussel te
Etterbeek de eerste kaderdag van Gym en Dans Vlaanderen vzw door.
Op deze dag zullen van 9u – 16u 4 workshops aangeboden worden met als thema’s
kleuterturnen, blessurepreventie, basistechnieken flikflak en handstand en nog een te
bepalen workshop.
Later volgt meer informatie. Voor vragen kan u steeds terecht op sofie@gymdans.be.

Wanneer:
Uur:
Plaats:
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11 oktober 2009
9u – 16u
Sportzaal Campus VUB
Pleinlaan 2
1040 Etterbeek

SPORTTECHNISCH ARTIKEL
De juiste techniek voor Flik-Flak
De techniek die in dit artikel aan bod komt is afkomstig uit de Sovjet-Tumblingschool.
In de aanleerfase is een aanloop zo goed als overbodig. De snelheid zal bij een correcte
uitvoering de elementen vanzelf verhogen.
1.

De voorhup, afstoot met twee voeten, de armen komen gestrekt opwaarts
(schouderbreedte)

2.

Het hoofd is tusssen de beide armen, de schouders zijn voor het zwaartepunt en de
voeten achter het zwaartepunt. Dit is heel belangrijk, want nog steeds zien wij
gymnasten die na hun voorhup zo goed als stilstaan. De benen kunnen in deze fase
gebogen of gestrekt zijn.

3.

De handen worden ver geplaatst, de armen zijn in het verlengde van de romp en
het hoofd is tussen de armen. De gymnast kijkt naar de mat.

4.

Bij het plaatsen van de handen letten we er op dat de ene hand langs de linkse en
de andere hand langs de rechtse kant van de middenlijn staat. De vingers van de
verst geplaatste hand wijzen de richting aan van waar de tumbler komt. Zo zal men
geen overbodige kwetsuren aan de pols krijgen. De blik is gericht op de handen.
Zorg er ook voor dat de beiden handen tezelfdertijd geplaatst worden.
De benen komen opwaarts en blijven samen en gestrekt. Blijf goed in de as.

5.

De gymnast duwt zich naar achter met gestrekte armen, het hoofd is tussen de
armen en de schouders en mogen zeker niet naar voor komen. De armen zijn ook
hier in het verlengde van de romp.

6.

In de snep-beweging zijn de benen gestrekt. De romp is schuin vooropwaarts (zie
schouders). De armen zijn schuin voor-afwaarts en goed gestrekt. Dit is meteen de
inzet voor de flik-flak

7.

De atleet zwaait de armen gestrekt naar achter (schouderbreedte). Het hoofd komt
zeker niet in de nek. In deze overgangsfase blijven de benen dus gestrekt.
Let er ook op dat de benen na de rondat gesloten zijn en dat ze dat ook blijven in
de flik-flak.

8.

De armen komen in het verlengde van de romp, het hoofd komt me met en tussen
de armen naar achter. De armen zijn zijn steeds gestrekt. Het lichaam is goed
gespannen en men gaat als het ware door handstand. Na fase 8 komt terug fase 5
van de rondat.

9.

De snep-beweging is identiek als bij rondat.
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10.

Deze fase is gelijk aan fase 6 van de rondat. Zorg ervoor dat de flik-flak zeer lang
is en dat de snelheid bij een flik-flak serie verhoogd naargelang het aantal flikflaks.
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TIPS: Bij het aanleren van een losse flik-flak kan gebruikt gemaakt worden van een
trampoline:
HOE?
A) Mini-trampoline
- De gymnast staat in het midden van de mini-trampoline met zijn rug naar de valmat en
met het gezicht naar het hoogste gedeelte van de trampoline.
- Voer fase 6-7 uit: hierbij komt de gymnast met de handen op de valmat tot
handenstand
- In de beginfase laat je de gymnast in schelphouding op de buik op de valmat
gespannen vallen. Daarna kan men overgaan tot landing tot stand.
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a

B) Maxi-trampoline
-

Als de gymnast de beweging al onder de knie heeft, kan men ter verbetering flik-flak in
de maxi-trampoline doen van stand tot stand.

-

Is er een gordel aanwezig boven de maxi-trampoline, dan kan de gymnast dadelijk
zonder enige flik-flak ervaring in de gordel leren flik-flakken.

OPROEP VRIJWILLIGERS
Beste gymfan,
Komend seizoen organiseert Gym en Dans Vlaanderen weer tal van activiteiten.
Om deze activiteiten vlot te laten verlopen, zijn wij op zoek naar mensen die ons een
paar keer in het jaar kunnen helpen.
Heb jij zin om deel uit te maken van ons vrijwilligersteam, schrijf je dan vliegensvlug in
via: delphine@gymdans.be
Wij voorzien een forfaitaire vergoeding voor uw hulp.
Wenst u meer inlichtingen, contacteer ons gerust.
Alvast heel erg bedankt voor jullie interesse
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IN MEMORIAM
In memoriam JOZEF GOOSSENS - Ruisbroek, 28.03.2009
Jozef Goossens was een echte, ook vrolijke, Ruisbroekenaar. Tot in zijn taal.
Zeven en zeventig jaar aan één stuk, was hij lid van de katholieke turnerij. Door zijn
toedoen werd Turnkring Verbroedering Ruisbroek een grote, actieve en vooraanstaande
turnvereniging en werd de Gouw Brabant van de Katholieke Vlaamse Turnfederatie
omgevormd tot een levenskrachtige provincie binnen Gym en Dans Vlaanderen.
Jef werd 89 jaar.
Gym & Dans betuigt haar christelijk medeleven aan zijn echtgenote en familie, en dankt
Jef voor zijn zeer gewaardeerde inzet.

In memoriam FRANS WALBERS – Genk, 29.03.2009
Frans Walbers studeerde af als onderwijzer in Maasmechelen en haalde een bijkomend
getuigschrift in de LO. Hij werd 80 jaar.
Tijdens de verrijzenismis te Genk werd zijn inzet voor de katholieke scouts en -turnerij
in de verf gezet. Zolang zijn gezondheid het toeliet, bleef hij voorzitter van de
Koninklijke Katholieke Limburgse Turngouw.
Gym & Dans betuigt haar christelijk medeleven aan zijn Familie, en dankt Frans voor
zijn zeer gewaardeerde inzet.
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VZW-NIEUWS
Kiezen tussen een feitelijke vereniging of een vzw: de voor- en nadelen
Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen
om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan
beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische
grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen
schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk
verbinden tot de verplichtingen van de vereniging.
Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke
risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst
te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te
vormen naar een vzw.
Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch,
boekhoudkundig als fiscaal vlak. Deze zaken zullen in de hiernavolgende pagina's
besproken worden.
Als rechtspersoon daarentegen kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening
eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten,
aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enz. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet
gebonden zijn door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar
rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de
vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader", zijnde de
"bonus pater familias".
Dit is ook het geval als een vereniging van de overheid subsidies krijgt.
In dit geval kan zij door de subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te
worden.
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Een feitelijke vereniging is een vereniging van
INDIVIDUELE PERSONEN
die
ELK AFZONDERLIJK AANSPRAKELIJK
kunnen gesteld worden voor de totaliteit
FEITELIJKE VERENIGING

VZW

Aard

Meerdere personen die
overeenkomen om op geregelde en
duurzame wijze een aantal
initiatieven te nemen.

Groepering van ten minste drie
personen die overeenkomen om
binnen een bepaald tijdsbestek
gemeenschapplijke doelstellingen
te realiseren en waarin
commerciële belangen of
doelstellingen subsidiair zijn aan
het ideële doel.

Rechtspersoonlijkheid

De vereniging heeft geen
rechtspersoonlijkheid.
De oprichting en de werking worden
niet bij één of andere wet geregeld.
De leden kunnen afzonderlijk en
individueel aansprakelijk gesteld
worden.

De vereniging wordt geregeld
door de wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de Wet van 2 mei
2002, en geniet daardoor
rechtspersoonlijkheid.
Deze rechtspersoonlijkheid gaat
in vanaf de dag van neerlegging
van de statuten, de akten
betreffende de benoeming van de
bestuurders en in voorkomend
geval van de personen
gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen, bij de griffie
van de Rechtbank van
Koophandel.

Organisatie

Geen wettelijke regeling.

Formele regeling die vastgelegd
is in de wet van 27 juni 1921,
gewijzigd door de Wet van 2 mei
2002 (Algemene Vergadering,
Raad van Bestuur, werking,
ledenregister, ...)

Bezittingen

De vereniging heeft als dusdanig
geen bezittingen. De bezittingen zijn
als het ware de mede-eigendom van
alle
leden.

De vzw heeft een eigen
vermogen dat duidelijk is
afgebakend van het vermogen
van de leden.
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FEITELIJKE VERENIGING
Plichten

Er zijn geen verplichtingen,
behoudens de afspraken die tussen
de leden onderling of met derden
gemaakt werden.

Op fiscaal vlak gelden de gewone
regels inzake de personenbelasting
(directe belastingen) of deze
inherent aan de BTW-wetgeving.

Structuur

Vrij te bepalen.
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VZW
Stichtingsvergadering,
neerleggen ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel van
de statuten en
statutenwijzigingen, de akten
betreffende de benoeming of de
ambtsbeëindiging van de
bestuurders en in voorkomend
geval van de personen aan wie
het dagelijks bestuur is
opgedragen, van de personen
gemachtigd om de vereniging te
vertegenwoordigen en van de
commissarissen, het
ledenregister, de jaarrekening en
publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de
statuten per uittreksel, de Raad
van Bestuur, de gemachtigden,
het dagelijks bestuur en de
commissa- rissen. Speciale
procedure voor het ontvangen
van schenkingen en legaten.
Op fiscaal vlak wordt de vzw
onderworpen aan de
rechtspersonen- of
vennootschapsbelasting (directe
belastingen) al naargelang de
aard van de activiteiten. Ook kan
de vzw verplicht zijn een BTWnummer te hebben.
Vrij te bepalen. Zowel
ondergeschikte of
nevengeschikte relaties zijn
mogelijk.

FICEP-NIEUWS
Nieuwe voorzitter FICEP
Tijdens de algemene vergadering van 18.04.2009 te Praag, diende Clement
SCHERTZINGER (geboren in 1936) zijn ontslag in als voorzitter.
De Raad stelde voor zijn mandaat te laten voleindigen door de ondervoorzitter van de
Raad van Bestuur, Mevrouw Elke HAIDER, tevens ondervoorzitter van DJK-Sport
Duitsland.
Dit voorstel werd door de algemene vergadering unaniem aanvaard.
Ze is de eerste vrouw die dit mandaat van voorzitter waarneemt.
Mevrouw HAIDER liet bij haar eerste toespraak een prima indruk na: bestuursmatig
evenwichtig, doelmatig en toekomstgericht.
We wensen haar van harte succes!

FICEP wordt 100 jaar!
In 1911 werd te NANCY een turn- en sportontmoeting gepland tussen Franse en
Italiaanse Ploegen uit het katholiek sportverenigingsleven.
Bij deze gelegenheid werd beslist een internationale federatie op te richten. De
Belgische federatie, opgericht in 1892, was erbij.
De naam van de nieuwe federatie werd : l’Union Internationale des Oeuvres Catholiques
d’Education Physique (U.I.OC.E.P); in 1947 omgedoopt tot FICEP (Fédération
Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive) een sportfederatie met van
bij haar oorsprong een opvoedend karakter.
Dit moet niet verwonderen gezien ze groeide uit de parochiale werking.
De geschiedenis van 100 jaar FICEP wordt thans geschreven door Prof. Dr. Jan
TOLLENEER (KU Leuven en RU Gent) en Mevrouw Laurence MUNOZ (Universiteit
Calais).
De viering van 100 jaar zal doorgaan te NANCY van 29 tot 2 mei 2011!
Het wordt een aangenaam feestgebeuren, dat nu al de goesting oproept eraan deel te
nemen.
Later volgt meer nieuws.
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FICEP jeugdcamp 2009
Van 31 juli tot en met 9 augustus 2009 organiseert FICEP een Jeugdsportkamp in Melk
(Oostenrijk).
Dit jeugdkamp wordt ingericht voor jongeren tussen 14 en 18 jaar uit verschillende
landen (o.a. Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Slowakije,
Polen, België, ...).
Meer info kan je terugvinden op http://jugend.sportunion.at
Onze 2 coördinatoren, Sofie en Delphine, zullen namens Gym & Dans aan dit
sportkamp deelnemen.
Ben je lid van Gym & Dans en heb je interesse? Contacteer Sofie op sofie@gymdans.be
of 02/422.00.59.
PS: verblijf- en reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers.

Tsjechië: OREL bestaat 100 jaar!
Ideeën voor DYNAMIEK!
Onze Tsjechische zusterfederatie viert dit jaar op vreugdevolle wijze haar 100-jarig
bestaan.
En ze laat de zusterfederaties delen in die vreugde.
Van 16 tot 19 april 2009 werd te Praag de algemene vergadering gehouden van FICEP;
aansluitend erbij werd een motiverend congres met symposium gehouden en werd o.m.
imposante, nieuwe sportinfrastructuur bezocht.
“OREL” – Tsjechisch voor “AREND”, is een multisportfederatie met 18.000 leden,
opgericht in 1909. Ze heeft haar maatschappelijke zetel in BRNO (Moravië).
Tijdens het symposium namen de Tsjechische Aartsbisschop en de Minister van
Financiën het woord.
Tijdens dit samenzijn werd niet gesproken over trainingsschema’s, punten of
milliseconden. Wel over ethiek en de samenleving waarbinnen sport beoefend wordt. En
de geest waarin. Concrete wedstrijdafspraken werden in de sportcommissie gemaakt.
Bedoeling is dat “sport” als onderdeel van de entertainmenteconomie geld genereert;
“Sport” als onderdeel van het opvoedingspakket kost lid- en belastingsgeld.
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KALENDER
25-29 juni 2009

Doe aan Sport-beurs

Expo Kortrijk

31 juli – 9 augustus

FICEP jeugdsportkamp

In Melk

12 augustus 2009

Zomer-sportpromotietour

Dijk Wenduine
ter hoogte van Wielingenbad

13 augustus 2009

Zomer-sportpromotietour

Dijk Blankenberge
ter hoogte van De Pier

19 augustus 2009

Zomer-sportpromotietour

De Lilsebergen in Lille

20 augustus 2009

Zomer-sportpromotietour

Provincie Domein Kessel-Lo

ZOEKERTJES EN AANKONDIGINGEN
Zoekertjes kunnen gratis geplaatst worden op www.gymdans.be.
Organiseert je vereniging een bijzondere activiteit dan kan je hiervoor gratis promotie
maken onder onze website-rubriek “Clubnieuws”.
Je hoeft enkel de te publiceren gegevens door te mailen naar info@gymdans.be

FOTO’S
Een Zee van Sporten 14-15 mei 2009 Dijk Oostende
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WIN EEN LEUKE GYM EN DANS PRIJS
Gym en Dans WOORDZOEKER: Voor gymnasten ouder dan 10 jaar.
Zoek het woord die niet in deze woordzoeker voorkomt.
Stuur jouw oplossing voor 14 augustus 2009 samen met je naam, adres, clubnaam en
geboortedatum naar:
Gym en Dans Vlaanderen vzw - Zeypstraat 45 – 1083 Ganshoren.
Uit de ingestuurde oplossingen kiezen wij dan 8 winnende gymnasten.
De woorden die wij zoeken zijn: (alle richtingen zijn mogelijk)
AIRTRACK
INTERCLUB
BALK
KOPROL
BORSTOMTREK
PEGASUS
FLIKFLAK
POMPEN
HANDSTAND
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Gym en Dans KLEURPLAAT: Voor gymnasten jonger dan 10 jaar.
Stuur voor 14 augustus 2009 jouw mooi ingekleurde kleurplaat samen met je naam,
adres, clubnaam en geboortedatum naar:
Gym en Dans Vlaanderen vzw - Zeypstraat 45 – 1083 Ganshoren.
Uit de ingestuurde kleurplaten kiezen wij dan 10 winnende gymnasten.
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