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ALGEMENE CLUBVERGADERING
Op 18 oktober 2012 organiseerde Gym & Dans haar allereerste clubvergadering. Jullie ontvingen reeds het verslag, maar voor alle afwezigen vatten we
de cruciale informatie hieronder samen.

Uitbreiding verzekeringsdekking
Vanaf 1 januari dekt de
verzekering onze leden
ook tegen plots hartfalen
of beroerte. Die uitbreiding komt er dankzij onze
betrouwbare samenwerking met Ethias. Meer bepaald zijn hartfalen of een
beroerte gedekt tijdens en/of op de terugweg van een sportactiviteit.
Ook gedurende de herstelperiode net na en op de plaats van een verzekerde
sportactiviteit komt de verzekering tussenbeide. Voorwaarde blijft dat de
club die activiteit ingaf in haar LAP-agenda.
Lees er alles over op onze website.

Wist je dat?
Voordeeltarief website
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Maatbegeleiding :
werken met vrijwilligers anno 2013
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Verhoging lidgelden

Voor vragen of opmerkingen
over deze nieuwsbrief kan
je contact opnemen met
federatie@gymdans.be.

Omdat er een nieuwe olympiade begint en de extra verzekering voor hartfalen wordt toegevoegd zal het lidgeld vanaf volgend seizoen verhogen naar
€8,00.

Provinciale clubafvaardiging
Kristien Van In, voorzitster van de nieuwe Gym & Dansclub Antverpia, zal als
provinciaal afgevaardigde van de provincie Antwerpen aantreden in de Algemene Vergadering van Gym & Dans. Wij danken Kristien voor aan inzet.
Nog niet alle plaatsen voor provinciaal afgevaardigden zijn ingevuld. Vanuit
elke provincie kan zich nog telkens 1 kandidaat aanmelden.
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Benny’s jeugdlabel
Op de clubvergadering mochten we met enige trots ons eerste kwaliteitslabel uitreiken. SJB Hemiksem behaalde na het indienen van hun dossier het
bronzen jeugdlabel. Ze kregen niet alleen een mooie kader mee naar huis
maar mochten ook een cheque in ontvangst nemen. Benieuwd hoe jij als club
ook een kwaliteitslabel en geld kan verdienen? Kijk snel op onze website
voor meer info.

VERNIEUWDE RAAD VAN BESTUUR
Na de aankondiging van onze nieuwe penningmeester in de vorige nieuwsbrief hebben we nu ook een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter.

Eric Keisers

Jan Korthoudt

Jan Korthoudt zal de taak van secretaris op zich nemen en Eric Keisers wordt
onze nieuwe voorzitter. Ze kijken er naar uit om Gym & Dans bij te staan met
hun kennis en enthousiasme.

06/02/13
Berchem
i.s.m. Gym & Dans,
KVV, Handboogliga,
Sporta
Info en Inschrijven

26/02/13
Gent
i.s.m. Sporta, Burensportdienst Leie
streek, Sportdienst
Gent
Info en Inschrijven

BIJSCHOLINGEN
DE SPORTCLUB VAN DE TOEKOMST: 10 SUCCESTIPS
De sportclub is vandaag slechts één van vele populaire sportaanbieders en
wordt geconfronteerd met allerlei (nieuwe) problemen. De maatschappij
evolueert, de menselijke behoeften, noden en wensen veranderen en de
sportclub moet zich kunnen aanpassen aan deze evoluties en trends om niet
aan populariteit in te boeten.
In deze opleiding krijg je 10 succestips aangereikt om de aantrekkingskracht
en uitstraling van je club te verhogen en de werking ervan te optimaliseren.
We kijken hiervoor verder dan de eigen clubgrenzen, passen principes toe uit
andere domeinen en vertalen deze oplossingen naar de sportclub.
Het is ook een intervisiemoment waarin we ervaringen uitwisselen, discussiëren en leren keuzes maken om te evolueren naar een sportclub die ook in
de toekomst een toekomst heeft.
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13/04/13
Limburg (Hasselt)
28/09/13
Vl-Brabant (Leuven)

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
In 2013 zal het Dynamo Project de vierde jaargang van de Dag van de Sportclubbestuurder organiseren in samenwerking met de provinciale sportdiensten. Noteer alvast de eerste data en locaties in je agenda!
De datum en locatie van de editie in West-Vlaanderen is momenteel nog niet
gekend. Die editie zal ook in het voorjaar van 2013 plaatsvinden. Meer info

12/10/13
Oost-Vlaanderen
(Gent)
26/10/13
Antwerpen (Berchem)

ALGEMENE INFORMATIE
STEM VAN DE SPORTCLUBS
Als sportclub heeft het gemeentelijk sportbeleid ongetwijfeld een grote invloed op jouw organisatie. Na de recente verkiezingen, gaat een nieuwe beleidsploeg en dus ook een nieuwe of herkozen schepen van Sport, in januari
2013 aan de slag. Als sportclub is het belangrijk om actief jouw stem te laten
horen zodat jouw behoeften en aandachtspunten opgepikt kunnen worden.

WIST JE DAT...?
Jouw sportclub via Vibit
beroep kan doen op
voordeeltarieven m.b.t.
webhosting en/of domeinnaamregistratie.
Alle informatie vind
je hier. Bestellen kan
je hier.

Klik op op het filmpje ‘vitaminen voor de sportclub’ en kijk hoe sportclubs,
federaties en gemeentes optimaal kunnen samenwerken om de ambities van
de club waar te maken. Een ideaal uitgangspunt om ideeën naar voren te
schuiven, dus zeker een kijkje waard!

WIJZIGING BTW-TARIEF DRANK– EN SNOEPAUTOMATEN
Alle frisdranken en snoep die via een automaat ter beschikking gesteld worden zijn onderhevig aan een btw-tarief van 6%. Alcoholische dranken
(alcoholvolume >0.5%) zijn nog steeds onderworpen aan het btw-tarief van
21%, ook al worden ze via een automaat ter beschikking gesteld.
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MAATBEGELEIDING: WERKEN MET VRIJWILLIGERS ANNO 2013

Is jouw sportclub gemotiveerd om actief
een succesvol vrijwilligersbeleid uit te
werken?
Breng ons dan op de
hoogte voor vrijdag
18 januari 2013.
Het Dynamo Project
selecteert tien sportclubs uit de binnengekomen kandidaturen.

Leeft in jouw sportclub ook het besef dat vrijwilligers absoluut nodig zijn om
de toekomst van de club te garanderen? Het Dynamo Project start in februari
2013 met een maatbegeleiding rond vrijwilligersbeleid in sportclubs. In het
pilootproject krijgen tien gemotiveerde sportclubs de unieke kans om samen
met begeleider Koen Vermeulen een succesvol vrijwilligersbeleid in de club
op poten te zetten.
Het project bestaat uit vijf workshops met persoonlijke begeleiding tussendoor. Tijdens elke bijeenkomst wordt een ander onderdeel van vrijwilligersbeleid behandeld en worden praktische to-do's opgesteld, zodat de sportclub
de theorie ook in de praktijk toepast. De deelnemende clubs worden met veel
enthousiasme aangestuurd en begeleid door Koen Vermeulen.

Voorwaarden :
Je sportclub is gemotiveerd om de nodige tijd en energie in het thema
"werken met vrijwilligers" te investeren.
Je sportclub stelt zich voor vrijdag 18 januari 2013 kandidaat via Gym &
Dans Vlaanderen.
Je sportclub engageert zich om twee medewerkers af te vaardigen die op de
vijf workshops aanwezig zijn (donderdag 28/2/13, maandag 25/3/13,
woensdag 24/4/13, dinsdag 21/5/13 en dinsdag 18/6/13).
Alle Vlaamse clubs kunnen zich kandidaat stellen. De vijf workshops van het
pilootproject vinden plaats in Oost-Vlaanderen.

