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2.

Voorwoord

Beste leden, ouders van onze jongeren & medewerkers,

In eerste instantie heten wij u van harte welkom bij OMNIGYM.

De motivering voor de aansluiting bij een vereniging is
voor elk persoon verschillend.

Jongeren zijn naast hun opleiding binnen het onderwijs
vaak op zoek naar een gezonde vorm van beweging en ontspanning.
Dat ze dit samen met hun leeftijdsgenoten kunnen doen
maakt het waarschijnlijk enkel nog interessanter voor hen.

Volwassenen zijn naast het dagelijkse werk misschien gewoon op zoek
naar een beetje lichaamsbeweging of vinden het sociale contact
binnen een vereniging belangrijk.

Nog andere doen gewoon om gezondheidsredenen aan sport.

Dat u zich aangesloten heeft bij ons
duidt er op dat u op een ongedwongen manier en
in een degelijke omkadering wilt sporten,
sporten op een voor u haalbaar niveau.

Onze trainers, hulptrainers en bestuursleden
stellen zich volledig belangeloos en onbezoldigd ten dienst
van onze vereniging en dus indirect van u.

Heeft u na het lezen van ons Algemeen Sportbeleidsplan
nog vragen of opmerking aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.
Dit kan bij uitstek via info@omnigym.be
Hebt u liever een persoonlijk contact dan kan dat door
contact op te nemen met één van de contactpersonen.
Deze contactgegevens kan u achteraan deze brochure terugvinden.

Met sportieve groeten,
Het dagelijks bestuur van OMNIGYM
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3.

Wie zijn we

Wij zijn een vereniging met een aanbod aan
hoofdzakelijk recreatieve gymnastiek en
zijn toegankelijk voor iedereen.

Van kleutergym voor de allerjongsten tot onze Keurploeg voor
de meer gevorderden, voor iedere leeftijd, geslacht en niveau is
er een groep waar je je gading kan vinden.

Naast de traditionele gymnastiek kan je bij onze groep Body-Fit
terecht voor je wekelijkse sessie fitness.

Sta je letterlijk te springen om aan sport te doen
dan ben je ook daarvoor bij ons aan het goede adres.
Bij de Jumpers (tot 11 jaar) en de Springploeg (vanaf 11 jaar)
staat de trampoline centraal.

Bij onze G-Gym gaat de aandacht dan weer helemaal naar
mensen met een beperking.
Ook voor hen willen wij sporten en bewegen toegankelijk maken.

Onze turnzaal is uitgerust met een uitgebreid toestellenpark.
Bekwame trainers die zich regelmatig bijscholen staan gedurende de
lessen in voor een goede en degelijke lichamelijke opvoeding.

Het is onze betrachting om al onze leden recreatief en
in groepsverband hun geliefkoosde sport te laten beoefenen.
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4.
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5.

Onze missie

§ 1 De vereniging heeft tot doel de lichamelijke en morele opvoeding van al haar leden
te bevorderen alsook sport in al zijn facetten te promoten.
§ 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt
wordt, behoren onder meer:
a) Het inrichten van trainingssessies.
b) Het inrichten, als initiatiefnemer of als medewerker, van organisaties en
manifestaties welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het beoogde
doel.
c) Het inrichten van iedere activiteit bevorderlijk voor de goede verstandhouding
onder haar leden.
§3 De vereniging stelt zich neutraal op op politiek, taalkundig, filosofisch en
godsdienstig vlak en mag zich niet inlaten op het stuk van beroepsbelangen.
§ 4 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het
verwezenlijken van het maatschappelijke doel, en mag daartoe alle nodige
roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en
vervreemden.
§ 5 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten
uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden
aan het hoofddoel.

6.

Naam, statuut en ondernemingsnummer

De vereniging draagt de naam OMNIGYM en heeft het statuut van een vzw.
Het ondernemingsnummer is 0410.798.958

7.

Maatschappelijke zetel

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout,
Vlamingenstraat 9, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Turnhout.
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8.

De Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum 3 en
maximum 5 leden. Zij worden gekozen door de algemene vergadering. Indien de
algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen
in de raad van bestuur.

Om tot lid van de raad bestuur verkozen te kunnen worden dient de kandidaat aan
volgende voorwaarden te voldoen:
a) lid zijn van de vereniging
b) de ouderdom van achttien jaar bereikt hebben op de dag van de verkiezing
c) een tweederde meerderheid halen van de op de algemene vergadering
aanwezige bestuursleden, met uitzondering van uittredende bestuursleden en
eventuele kandidaat bestuursleden.

Jaarlijks is één lid van de raad van bestuur uittredend en herverkiesbaar. Dit is met
een beurtrol de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en
de hoofdtrainer.

Jaarlijks is één benoemd lid uittredend en herverkiesbaar. Dit lid zal op een
voorafgaandelijke bestuursvergadering per loting aangeduid worden.

Indien een bestuurslid of benoemd lid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door
een brief of mail te richten aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en
een secretaris en eventueel een ondervoorzitter en een hoofdtrainer. Ingeval de
voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door een ander lid van de
raad van bestuur.

De algemene vergadering van 13 juli 2015 heeft volgende leden benoemd tot lid
van de raad van bestuur. Zij heeft op haar beurt de functies als volgt toegewezen.
Marina Diels,
Hieronymus Van den Kerkhof,
Jilske Weyts,
Guido Deman,
Eduard Weyts,
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Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris, PR & Jeugdsportcoördinator
Penningmeester & Ledenbeheer
Hoofdtrainer & Ombudsman
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9.

Het lidmaatschap

§ 1 Het betalen van het inschrijvingsgeld vormt de basis voor het toetreden tot de
vereniging. Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door de raad van bestuur en kan
jaarlijks herzien worden.

§ 2 Het betalen van het jaarlijks lidgeld vormt de basis tot het verlengen van het
lidmaatschap. Het lidgeld wordt bepaald door de raad van bestuur en kan jaarlijks
herzien worden.

§ 3 Het lidmaatschap eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.

§ 4 Vrijwillig ontslag geschiedt door het niet tijdig betalen van het jaarlijkse lidgeld
voor de uiterste betaaldatum.

§ 5 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een
tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmen.

§ 6 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een
overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen, kunnen geen
schadevergoedingen eisen en hebben geen aanspraak op het bezit van de
vereniging.
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10. Doelgroepen

Onze vereniging tracht een ruim aanbod te geven aan haar leden. Verschillende
disciplines binnen de gymsport komen bij ons aan bod.

Bij ons aanbod hebben wij ook speciale aandacht voor specifieke doelgroepen.
Zo hebben wij speciale aandacht voor:
•

de allerjongsten
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan men bij ons terecht voor “Kleutergym”. Meer
informatie hierover kan je terugvinden in ons Jeugdsportbeleidsplan.

•

mensen met een beperking
Voor deze doelgroep heeft onze vereniging de nodige expertise is huis.
Gediplomeerde trainers staan in voor een correcte begeleiding. Zij zijn in het bezit
van het diploma “Sporten voor personen met een verstandelijke handicap” van de
Provinciale Sportdienst en hebben daarnaast ook de sporttakoverschrijdende
module “Begeleiden van sporters met een handicap” van de Vlaamse
Trainersschool (VTS) op zak.

•

kansarmoede
Voor mensen die tot deze doelgroep behoren hebben wij ons, samen met de
sportdienst van Turnhout, geëngageerd om voor hen de financiële drempel tot
onze vereniging zo laag mogelijk te houden.
Houders van een geldige Uitpas komen in aanmerking voor een korting van 50%
op het lidgeld.
Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een “Uitpas” (deze beoordeling
ligt niet in onze handen) bieden wij daarnaast bij uitbreiding ook de mogelijkheid
aan van een gespreide betaling van het lidgeld.
Het volstaat dat hiervoor contact opgenomen wordt met de penningmeester of,
indien gewenst, de ombudsman die uw vertrouwenspersoon is.
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11. Het uurrooster

Het uurrooster geeft een overzicht van de verschillende groepen. Dagelijks komen één
of meerdere doelgroepen aan bod.

De groepen zijn ingedeeld op basis van leeftijd en geslacht.

Een uitzondering op de indeling per leeftijd en geslacht wordt gemaakt bij
onze G-Gym.
Voor deze doelgroep geldt als enige criteria dat het hier gaat om mensen met een
beperking. Deze beperking kan visueel, auditief, lichamelijk en/of verstandelijk zijn.

Uurrooster
Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Uur

Groep

Leeftijd

Geslacht

18:30 – 20:00

Miniemen

Vanaf 6 tot 11 jaar

M/V

19:00 – 20:30
20:00 – 21:30

Turners -16j
Turnsters & Turners +16j

Vanaf 11 tot 16 jaar
Vanaf 16 jaar

M
M/V

Toestelturnen

19:00 – 20:00

G-Gym (groep 1)

M/V

Enkel voor G-sporters

20:00 – 21:00

G-Gym (groep 2)

M/V

Enkel voor G-sporters

13:30 – 14:30

Kleuters

Vanaf 3 tot 6 jaar

M/V

14:30 – 16:00

Miniemen

Vanaf 6 tot 11 jaar

M/V

16:00 – 18:00

Keurploeg

Instap na selectie

M/V

18:30 – 20:00

Juffers

Vanaf 11 tot 16 jaar

20:00 – 21:00

Body-Fit

Vanaf 16 jaar

M/V

Aerobics, workouts, enz…

18:30 – 20:00

Jumpers

Vanaf 6 tot 11 jaar

M/V

Trampoline (Miniemen)

20:00 – 21:30

Dames

Vanaf 50 jaar

V

18:30 – 20:00

Drumband

Vanaf 6 jaar

M/V

Geen gymsport!

20:00 – 21:30

Springploeg

Vanaf 11 jaar

M/V

Trampoline

10:00 – 12:30

Keurploeg

Instap na selectie

M/V

Voor gevorderden
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12. Onze federatie
Onze vereniging is aangesloten bij de erkende (sport)federatie
“Gymnastiekfederatie Vlaanderen” (afgekort GymFed).
Voor alle leden die zich bij ons aansluiten worden wordt door ons een
ongevallenverzekering afgesloten via de GymFed. Meer informatie over de afhandeling
van een ongeval kan je terugvinden onder de rubriek “Ongeval gehad?”

13. Ongeval gehad?
Indien u van uw train(st)er deze brief hebt ontvangen bent u of uw kind
hoogstwaarschijnlijk slachtoffer van een ongeval. Vooraleerst wensen wij u uiteraard
een spoedig en volledig herstel van de opgelopen kwetsuren.
Wij maken er een erezaak van om u en/of uw kind(eren) in de meest veilige manier te
laten sporten binnen onze vereniging. Niettegenstaande dit streven is het helaas nooit
uit te sluiten dat u en/of uw kind tijdens het sporten geblesseerd raakt.
In de brochure “Algemene Richtlijnen” vindt u in meer informatie over de polis
persoonlijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering die voor al onze leden van
toepassing is. Indien u deze brochure niet samen ontvangen hebt met uw
aangifteformulier mag u hiervan steeds een exemplaar opvragen. Bij wie u dit kan doen
leest u op de keerzijde.
Om er zeker van te zijn dat uw dossier op een correcte wijze geopend kan worden
vragen wij u om volgende richtlijnen te volgen:
-

Bij een ongeval zal u een aangifteformulier ontvangen dat door u, een
clubverantwoordelijke (meestal de trainer van uw afdeling) en de behandelende
arts volledig ingevuld moet worden.

-

Het ingevulde formulier bezorgt u bij Rony Van Den Kerkhof (meer informatie
onder de rubriek “Contactgegevens”).
Om ons instaat te stellen u op een optimale manier te kunnen begeleiden vragen
wij u om het aangifteformulier niet rechtstreeks naar de Gymnastiekfederatie te
sturen. Wij zullen dit graag voor u doen zonder verdere portkosten voor u.

-

In normale omstandigheden verloopt nadien alle verdere administratie
rechtstreeks tussen u en de Gymnastiekfederatie.

-

Als u dossier ontvankelijk verklaard wordt ontvangt u later een formulier “Attest
van genezing” waarop uw dossiernummer vermeld staat. Dit formulier moet u
laten invullen door de behandelende arts.

-

Indien gewenst kunt u later ook dit formulier bezorgen bij Rony Van Den Kerkhof
die dit zal overmaken aan de federatie. Als u verkiest dit document zelf terug te
sturen naar de Gymnastiekfederatie bent u daar volledig vrij in.

Wij hopen dat op deze manier uw ongevallendossier probleemloos afgehandeld kan
worden. Mocht u toch nog vragen hebben kan u steeds één van de contactpersonen
(meer informatie onder de rubriek “Contactgegevens”).
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14. Contactgegevens
Bestuursleden (dagelijks bestuur):
Marina Diels - Voorzitter
Oude Vaartstraat 100
2300 Turnhout
 0479/556.026
 marina.diels@omnigym.be
Rony Van den Kerkhof – Ondervoorzitter
Rubensstraat 125 bus 2
2300 Turnhout
 0494/624.100
 rony.vandenkerkhof@omnigym.be
Jilske Weyts – Secretaris, P.R. & Jeugdsportcoördinator
Lukerstraat 31 bus 1
2300 Turnhout
 0496/414.984
 jilske.weyts@omnigym.be
Guido Deman – Penningmeester & Ledenbeheer
Hollandsestraat 16
2300 Turnhout
 0497/577.902
 guido.deman@omnigym.be
Eddy Weyts – Hoofdtrainer & Ombudsman
Polderstraat 103
2360 Oud-Turnhout
 0493/738.013
 eddy.weyts@omnigym.be
Hoofdtrainer & Ombudsman (vertrouwenspersoon):
Eddy Weyts
(gegevens: zie bij bestuursleden)
Jeugdsportcoördinator:
Jilske Weyts
(gegevens: zie bij bestuursleden)
Voor uw aangifte van een ongeval:
Rony Van den Kerkhof
(gegevens: zie bij bestuursleden)
Opvragen brochure “Algemene Richtlijnen”:
Guido Deman
(gegevens: zie bij bestuursleden)
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15. Einde document
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