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ALGEMENE CLUBMEETING

Clubadministratie
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Gym & Dans nodigt jou van harte uit op haar clubvergadering op maandag
21 oktober 2013 vanaf 18u30 in Extra Time in Hoboken (Louisalei 24, Hoboken)

Bijscholingsdag
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Dagen van de Sport- 3
clubbestuurder
Bijscholingen
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Tijdens die meeting lichten wij de actuele werking van Gym & Dans toe, kaarten we de meest recente vernieuwingen aan en lassen we een bijscholing
over Laagdrempelige sportclub in. We sluiten af met een gezellige nabespreking.
Gelieve voor 10 oktober via het antwoordformulier te laten weten of je al dan
niet aanwezig kan zijn. In het belang van een vlotte communicatie rekenen
wij op jouw aanwezigheid.

Algemene informatie 4

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

Agenda
18u30

Ontvangst

19u

Algemeen gedeelte
Cijfers en werking
Verzekeringen
Kwaliteitslabel
Gym-LAP
Huishoudelijk Reglement
Website
NIEUW clubkorting Erima
Officiële gedeelte
Verkiezing provinciale vertegenwoordigers
Benny’s jeugdlabel

20u

Pauze met hapje en drankje

20u15

Informeel gedeelte
Bijscholing Laagdrempelige sportclub

21u45

Nabespreking met drankje
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CLUBADMINISTRATIE
NIEUW CLUBVOORDEEL ERIMA!
In première stellen we het nieuwste clubvoordeel voor. Gym & Dans-clubs
en –leden genieten vanaf dit seizoen een fikse korting op het topfitte sportgamma van sportkledijmerk Erima!
Stel de aanschaf van die nieuwe sportplunje of blitse clubtenue nog heel even
uit en ontdek op de clubmeeting welke exclusieve voordeeldeals je kan sluiten.

HERAANSLUITINGSTIJD!
Breng voor
31 oktober de
heraansluiting van
jouw club in orde!

TER HERINNERING!
 Alleen activiteiten die

in de LAP-agenda
staan zijn verzekerd.
Extra activiteiten moet
je minstens 2 dagen op
voorhand ingeven .
 Op

onze
website
www.gymdans.be kan
je inloggen met je clubnummer en leescode
en zo de wedstrijdreglementen,
inschrijvingsformulieren en
allerhande informatie
raadplegen.

Via Gym-LAP kan je nog tot 31 oktober 2013 de heraansluiting van jouw club
in orde brengen. Dat doe je zo:
 Log in op http://gymlap.gymdans.be met clubnummer en schrijfcode.
 Kies voor het menu ‘Aansluiting verlengen’.
 Bevestig of verbeter de clubgegevens. Hou rekening met de opmerkingen
die je kan lezen in de heraansluitingsbrief.
 Overloop de ledenlijst. Controleer of de gegevens van de leden die aangesloten blijven nog kloppen, verbeter waar nodig. Nieuwe leden aansluiten
kan je via het balkje rechts. Leden die geen lid blijven, vink je uit.
 Ten slotte actualiseer je de activiteitenkalender.

VERZEKERING
Extranet is de snelste en meest
efficiënte manier om een sportongeval aan te geven. Daarvoor
kan je nog steeds de stappen
van de huidige verzekeringshandleiding volgen. Maar je zal
zien dat de lay-out er iets anders uitziet.
Er is één verandering: om naar de ongevalsaangifte te gaan, moest je vroeger rechtsboven op een knop ‘Gemeen Recht’ klikken. Die knop is weg en is
vervangen door een rechtstreekse link, die links in de verticale menubalk ziet
(‘Sportongevallen’). Als die rechtstreekse link er niet staat, dan moet je op de
pijl onder de mannetjes die je hierboven ziet gaan staan Dan ontvouwt zich
de keuze ‘Andere verzekeringen’. Nadien kies je voor ’Sportongeval’ en vanaf
daar wijst het zichzelf opnieuw uit.
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BIJSCHOLINGEN
Een greep
uit het aanbod
Hiphop
G-gym
Zitdans
B-boy
Van airtrack tot airpro
Bossaball
Watergewenning
Lichamelijke en seksuele
integriteit
Laagdrempelige sportclub
Kubbs
Sherborne
Core stability
Bewegen met kleuters
Loop– en tikspelen
Youfo
Relaxercise
...

Andere bijscholingen
Lees je in deze VTSbrochure
Vind je op de ze VTSwebsite
Vind je op deze site van
Dynamo Project
Vind je op deze site van
provincie Antwerpen
Lees je in deze brochure
van provincie Limburg
Vind je op deze site van
provincie Vlaams-Brabant

BIJSCHOLINGSDAG (1/11/13)
Gym & Dans organiseert in samenwerking met andere recreatieve federaties
de Bijscholingsdag. Dat is één dag boordevol sportieve verrassingen, die je zelf samenstelt. Daarvoor kies je uit een diverse waaier aan ochtend- en namiddagsessies.
Eén ding hebben ze allemaal gemeen: aan de hand van vernieuwende en inspirerende tips & tricks plegen ze allemaal een capaciteitsverruimende aanslag op iedereen
die sport begeleid.
Op het programma staat
een aantal gym- en dansgerelateerde sessies, zoals
hiphop, G-gym, zitdans,
van airtrack tot airpro en B
-boy. Weersta de leergierigheid niet langer en
stel jouw dagprogramma
van vrijdag 1 november nu
al
samen
op
www.bijscholingsdag.be

LAATSTE 3 DAGEN VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER
Er staan dit najaar nog drie Dagen van de
Sportclubbestuurder op het programma.
Elke dag bestaat uit twee sessiereeksen,
waar je telkens de meest relevante voor
jouw club mag uitpikken. Nadien is er een
gezamenlijke broodjeslunch om alle opgedane inspiratie en vakkennis te verteren. In Gent kan nadien zonder bij te betalen het Sportcongres meepikken. Hier kan je dit najaar terecht:
 28 september -Provinciehuis Leuven.- alle details en de inschrijflink vind je
hier.
 12 oktober - Het Pand, Gent - alle details en de inschrijflink vind je hier.
 26 oktober - Huis van de Sport, Berchem - alle details en de inschrijflink vind je
hier
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LEVENSREDDEND HANDELEN VOLGENS CPR-RICHTLIJNEN
DATA: 12 en 26 oktober van 8u30 tot 12u30
LOCATIES: Huis van de Sport - Zuiderlaan 13, Gent (12okt)
Antwerpen BNT - Boomsesteenweg 604 – 606, Wilrijk (26 okt)
DEELNAMEPRIJS: €10 voor Gym & Dans-leden- €25 voor niet-leden.
INSCHRIJVEN: schrijf je hier in voor Gent! En hier voor Wilrijk
Een expert terzake leert je in deze theoretische en praktische bijscholing hoe
je iemands leven kan redden, wanneer die persoon in de problemen komt.

RESPECT IN JE SPORTCLUB
DATUM: 18 oktober vanaf 19u
LOCATIE: OC De Peel, Norbertinessenlaan 7, Neerpelt
DEELNAMEPRIJS: gratis voor Gym & Dans-leden
INSCHRIJVEN: Schrijf je hier in!
Respect is een onontbeerlijke basis voor een goede verstandhouding tussen
de teams en hun trainers, ouders, de vrijwilligers en de sportclubbestuurders! Hoe bewerkstellig je dat? Hoe zorg je dat ook anderen respecteren en
gerespecteerd worden? En welke bijstand of steun is nodig bij ernstige inbreuken zoals intimidatie, discriminatie, pesten, alcoholmisbruik, vandalisme
en geweld? In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek naar methodes en antwoorden.

JURYCURSUS ARTISTIEKE GYMNASTIEK HEREN
DATUM: 26 oktober vanaf 9u30
LOCATIE: Huis van de Sport - Berchem
PRIJS: €15
INSCHRIJVEN: Contacteer ons via bieke@gymdans.be

JURYCURSUS ARTISTIEKE GYMNASTIEK DAMES + TUMBLING
DATUM: 27 oktober
LOCATIE: Huis van de Sport - Berchem Tumbling 10u, AGD: 13u
PRIJS: €15
INSCHRIJVEN: Contacteer ons via bieke@gymdans.be

ALGEMENE INFORMATIE
EVS: RECHTEN VAN HET KIND IN DE SPORT
In de vorige sporttechnische nieuwsbrief stond het nieuwe project Ethisch
verantwoord sporten. Toen werd reeds een eerste deel over de
Panathlonverklaring online gezet.
Nu is die verder aangevuld met de volgende 3 punten van het
Panathloncharter.
Neem zeker en vast een kijkje op de website.

