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praatpapier beleid tbv scktie gym/turnen

Aangchacht aan vastlegging van ankeLe gedachten op basis L,aarvan degtzamenliJke lnspanning van meerdere menssn kan Ieiden tot optimaleresultaten voor de c1ub.
0ptimaal bctekant: rekening houdend met verschillende L,ensen, moge-

fijkhedón en ook tegengestelde belangen.
Voor esn middelgrote vereniging als de onze moet een beleid ook
f^ ,l.tisch zi jn:. Be! hulpmlddel en g66n belemmerlng in het dageli jks
funktionoren met elkaar.
Doel van hst becprcken en vastleggsn van beleid is dus: kaders enspelregels schsppBn voor het funktioneren met erkaar.
In esn ploniarsorganlsatb is gean beleid nodig: de man aan de top
yeet al1es1 kan alles cn regart alres. l,ranneei jr, zoals biJ onshet geval 1", met meerdere msnsen met hatzelfde-dóel bezig Ëent ise9n zorgvuldige kommunikatie een rmustr. Dan is het nodig om overallerlei zaken afspraken met erkaar te maken en de gemaa[te
afspraken na te lÉven.
BiJ dtt alles ls het noodzakeliJk te onderkennen dat het onmogeliJkis zodanlge afspraken te maken dat daarmee alle zich in de toàt<omIt
voordocnde sltuaties geregeld kunnen ulorden.
Het zal geregeld nodig ziJn op basls van gezond verstand sn inzÍcht
ad-hoc besllssÍngen te DBínBoo

Beleid betekent: gesn passieve maar een aktÍeve houding aannemsn. Niet
afulachten hoe het loopt maar zo goed mogetijk onderkennen van moge-jkheden en beperkingen en daarop anticiperen.
D65rom aangehecht een praatpapier over beleid.



Denkend over beleid komen
beleid in aanmerking voor
1. Financieel beteid
2. Technisch beleid
3. Personeelbeleid
4. Beleid t.a.v. publleke

Algemene uitgangspunten

volgende terreinen van

ui tgang spunt en

t.; t,

De. sektie g.ym/turnen 1s onderdeal van de omnÍ-vereniging. Desektie 9yn,/turnan zaI gesn aktiviteiten ondernemen oíe itrijdigzijn met belangen Bn uitgangspunten van de omni-vereniging.
De ssktia 9ym/turnen urenst in haar tak van sport de bcst írqetijkeresultaten te behalen. Hiertoe is de sektie verdeeld in tr,lóe 

"Ë-ttvtteiten: gym Bn turnen.
De gymgroepBn zlJn, zourel ln flnancicel als sportief opzlcht, debasls van de turngroepe,n.
Door middet ,3n !e- lr.rrgroGprn uenst de sektie zich praatseli jk,regionaal en IandeIiJk te profileren. De bekendheid die hieràoórurordt verkrBgEn heeFt een uervende kracht voor de tinstroomr biJde gymgroepen.
De clrkel van financieel sn sportieF belang is hl.ermee gesloten.
Het uelbevinden van de leden staat biJ alles voorop: dat betekent
9"! biJ de ontL,ikkeling van de sportióve prestaties primair deberangen (uerroefte, r,lil, lgaciteitan) van'de reden als uitgangs-punt gerden. In. g6Fn geval zaL de ontuikkering van sportievepreatatles ten koste van de lichamelijke sn góesteliJke gezondheid
9aan r

1. FÍnancieel beleld

De sektie kent de volgende inkomstenbronnen: - kontributies
donatles

: ïïï::"?:ii::,rroop)
De. begroting is gekoppeld aan het clubJaar, urerk geliJk is aan hetschoorjaar. De begrotlng Ís gekopperd àan Éet aanfar Íeden op1 maart van slk Jaar, ulaarbij Ís vastgesteld dat voor het komende
Jaar 98Bn grote fluktuaties in aantallen zijn te verurachten.

?r. begroting is gebaseerd op de JgÈg inkomenstBn. De variabele
lnkomst en kunnen ulor&r aang er^lendGïï 

- b Í jzonder e z ak en ( invest er ingen,opleidÍn9anr extra traininfien @Í\zc). í^r,'ti,;,,, ,',* -.,i-;t'i, --
Gastreefd urordt naar eon situatie uaarbiJ 60fi van de lasten vast Bn 4A1[variabel ig.
ívlbt de verschÍ11ende berangengroepen geldt ars uitgangspunt:

gymgroep en exploitati eo verschot,
selektie-b sluitende exploitatie,
a-en c selektie explotstietekort toegegtaan.

De subaidie van de gymgroepen tbv de a-Bn c selektia is maximaal
31fr van de eigen inliométen.
Er vindt een afzonderlijke FinanciöIe administratie plaats van de
gymgroepen, de b-selektis en de à-afl c-salektie.
Sponsorgeldcn r.relke gericht bedoeld zijn voor de turnsektie komen
allecn ten goeda aan de turngroepcn.
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lYlat hat oog op deze financiËre aspekten kennen de turngroepen
minimum groeps-grootten.
Technisch beleid

Hieronder uordt verstaan het speltechnisch-en selektiebeleid mbt
de gym-en turngroepen.
Het beleid mbt de gymgroepen dient nader to ulorden geformuleerd.
fiet name dient hierbij aandacht te ulorden besteed aan marktonder-
zoek.Ook de selektie van talentjes dientr gelet op de algemene
uitgangspuntan, bijzondere aandacht te krijgen.
BiJ de turngroepen urordt het, doel van het technisch beleid bepaald
door de r,ledstrijdreglementen van de KNGV. Afhankelijk van het be-
schikba materiaal uordt aan het begin van elk seizoen eEn keuze
gemaakt uit de verschillende uedstrijdcircuits; - r,ledstrijdsport abc,

topsport ab.
0m optimaal voorbereid aan de start van competetieu,edstrijden te
verschijrrr kunnen, ook om tc Ieren omgaan met uedstrijdzenuiJen,
onderllnge uedstrijden uorden georganiseerd.
De trainer houdt toezicht op de medische aspekten. Bij blessures
bepaalt de trainer of kan uorden getraind of niet. Bij hardnekkige
blessures uorden turnsters naar de eigen huisarts verL,ezen. Alhoe-
ulel de eigen gezondheid primair de verantuloordeliJkheid van ouders
en turnsters isr ligt hier ook aen verantuloordelijkhaid voor de
t rainer.
Alhoeuel vanzelfsprekend in de uedstrijdsport primaÍr de aandacht
uÍtgaat naar de prestaties, verdienan sfeer Bn onderlinge verhou-
dingen in de groBpen evenveel aandacht te kriJgen. De vàrmende
ulaarde van sportbeoefening voor jonge mansen is even belangrijk
a1s goede r,ledstri jdprestaties.
Binnan de financiële mogelijkheden zaI het best beschikbare trainers-
rnaterlaal ulorden ingezet. Voor de a-en c-selektie ulordt uitgegaan
van minimaal 3 traÍningen per ul*,. De b-selektie traint 2x per ueek.
Ean gedetailleerde opzet van de a-b-c-selekties r,lordt uitgr.lerkt en
zaL aIs biJlage ulorden aangehecht.

3. Personselbeleid

De personeelsbehoefte volgt uit de zaalurenplanning. De personeels-
bezetting uordt mede bepaald door de financiËle mogelijkheden en
ulordt Jaarlijk omstreeks 1 maart vastgesteLd.
Naast de personeBlsbehoefte die volgt uit de zaalurenplanning kan
personeelskapaciteit ulorden vastgesteld voor stk-taken. Het gaat
hier in Feite om ontlasting van het vrijurillig bestuur.
Gestreefd uordt om zoveel mogelijk eigen mensen voor trainBrs-€h
hurptrainerstaken te selekteren en op te leiden. De opleidings-
kosten zullen hierbij veelal voor rekening van de club komen.0m
tegen zo laag mogelijke kosten zo hoog mogelijke opleidingsren-
dementen te kunnen halen kunnen ook kursussen in eigen beheer t,.)t.: .

worden gegeven.
Ilet betrekking tot arbeidskontrakten uordt de voorkeur gBgBVen l:i,:'/"0" ''
zodanigs overeenkomsten dat geen ulerkgeverspramies verschuldigd
zljn.
Ten aanzien van de medeuerkers dÍe tegen betaling urerkzaamheden
verrichten dient de verenLging zich als een goed r.lerkgBVBr te
gedragen.



Het bestuur maakt als vrljr^rillig kader deel uit van de personeels-
bezetting. Het bestuur bestaat uit Ben voorzitter, sekretaris en

aen p"nníngreester. Het bestuur kan tot maximaal I personBn ulorden
aangevuld íet leden (met,/zonder portefeuille). Hiertoe kunnen ook
bezóIdigde personeelsleden behorEflo Bezoldigde pBrsoneelsleden
hebben in n'et bestuur geen stemrecht uanneer het gaat om personele
kuesties.
Het geheel van salarissen en onkostenvergoedingen r,lordt jaarlijks
bij à" vaststelling van de begroting getoetst en zonodig herzien.
geófissingen mbt sàlaris-ao onkostenposten kunnen alleen door het
volledlge bestuur L,orden genomen.

4. Beleid t,a.v. publieke relaties.

Hiertoe zljn te rekenen aIIe kontakten mbt daqbladpers
- radio/tv
- sponsors

demonstratl es
g em eent e
kngv
e,nz.

Vanult het ber,lustzijn dat het hebben van goedg relatiee met aller-
lei lnstanties voor de club van belang kan zijn, zaL hieraan
gerichte aandacht uorden besteed.
fret nam6 is hler van belang de uervingskracht die van gerichte
publiciteit kan uitgaan voor h"! ver.kriJgen van nieuule Ieden (zie
boX bij algemene uitgangspunten) en/of aen sponsor'

Dit beleidspunt is aandachtspunt voor aIIe personC-sleden en

geLrone Ieden van de vereniging. H"! 93?t hierbij enBrzijds om

Ëontinuer gBplanda en gerióntÉ aandacht, anderzi jds om addekr,laat
inspelen o[ mogelijkheden die zich voordoen'

De belangrijkste spelregel dle hierbij meet uorden afgesproken
is: elkaàr óp de hoogte houden. De sekretaris van het bestuur kan
hierbiJ de schakelfunktie verzorqen.


