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Voorwoord
Na twee jaar van onzekerheid of de gymsport in Vlaardingen zou kunnen blijven bestaan
heeft de Gemeente Vlaardingen zich uitgesproken over het behoud van de gymsport. De
uitkomst is dat het turnen mogelijk moet blijven voor iedereen binnen de regio
Vlaardingen! De Gemeente Vlaardingen heeft toegezegd de gymsport financieel te
ondersteunen door het verstrekken van een structurele exploitatiesubsidie aan de
Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt (SVTB) voor een periode van 4 jaar.
Dit biedt de gymsport in Vlaardingen een unieke kans, é én die we gaan verzilveren.
G.V. Triade en Leonidas-Dovido zijn samen gegaan en zullen in de vorm van
V.G. Dynamiek een gezonde en vitale vereniging worden.
In dit beleidsplan kunt u lezen hoe we dit gaan doen en wat daarvoor nodig is.
Er moet veel gebeuren, er moet beweging komen, en met voldoende vrijwilligers gaat dit
ook zeker lukken omdat we allemaal é én en hetzelfde doel nastreven:
‘In Vlaardingen moet met veel plezier de gymsport beoefend kunnen worden en
wel in een veilige en verantwoorde omgeving’.
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Inleiding
Na een paar roerige jaren waarin de financiële situatie van de ‘Stichting Vlaardingen
Turnt en Beweegt’ zeer wankel was geworden en waar de beide Vlaardingse
gymnastiekverenigingen deze financiële lasten niet langer zelf konden dragen met
verdere contributieverhogingen, is er hulp gevraagd aan de Gemeente Vlaardingen.
Na de nodige vergaderingen is de Gemeente Vlaardingen voor het behoud van de
gymsport gaan staan.
De Gemeente is van mening dat verandering noodzakelijk is. Er zijn nu twee
gymnastiekverenigingen die al veel overlap hebben omdat ze (deels) onder é én dak
turnen, en gezamenlijk diverse activiteiten organiseren. Echter, beide verenigingen zijn
zelfstandig niet vitaal en gezond genoeg. Daarom kwam het voorstel vanuit de
gemeente: Zorg dat jullie é én gezonde en vitale vereniging worden! Een optie die bij de
beide verenigingen al enige tijd onderdeel van gesprek was.
Tijden veranderen... maar hetgeen waar we “waarde” aan hechten blijft hetzelfde! We
willen dat er met veel plezier, veilig en verantwoord de gymsport 1 beoefend kan worden.
Dit was vroeger zo, dat is nu zo, en zal ook voor de toekomst gelden.
Waar voorheen beide verenigingen veel vrijwilligers hadden en de taken verdeeld
werden over veel poppetjes, is dat nu helaas anders. Heel veel verenigingen hebben
steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden die bereid zijn om binnen de vereniging
wat extra’s te doen. Dit gegeven raakt de vitaliteit van een vereniging. Het vrijblijvend
ouders benaderen om te helpen bij activiteiten heeft te weinig rendement.
Om een vereniging gezond en vitaal te houden is een groot aantal vrijwilligers benodigd.
Hoe wij dit willen bereiken is onderdeel van dit plan. Dit kunt u lezen in de visie, missie
en strategie. Hoe wij de vereniging willen inrichten vindt u in de organisatiestructuur.

Gymsport omvat alle takken van sport die bij de KNGU aangeboden worden, zoals turnen, acrogym,
freerunning en trampolinespringen
1
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Visie
Gymsport is de sport bij uitstek waarbij de motorische ontwikkeling wordt
gestimuleerd. Het is de basis sport waarbij alle grondvormen van bewegen (coördinatie,
snelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen) aan bod komen en enorm worden
uitgedaagd. Gymsport zorgt voor een sterk en soepel lichaam dat perfect in balans is.
Kinderen zullen motorisch (zeer) vaardig worden, ouderen zullen dit langer blijven!
Dit heeft een maatschappelijk belang.
Iedereen binnen de regio Vlaardingen die op zoek is naar deze uitdaging, ieder op zijn of
haar niveau, kunnen bij V.G. Dynamiek terecht. De vereniging wil gymsport mogelijk
maken voor iedereen binnen de regio Vlaardingen, jong en oud. Daarom zijn wij een
vereniging die zich richt op de breedtesport. Dit wordt gedaan op recreatief niveau en
op wedstrijd niveau.
Indien er jongens of meisjes zijn die zich echter dusdanig ontwikkelen dat zij wellicht in
de gymsport ook het ‘topsport’ niveau aan zouden kunnen beschikt de vereniging over
de nodige contacten om deze jongens en meisjes door te verwijzen naar een geschikte
vereniging. Dit is in het verleden ook al diverse malen gebeurd.
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Missie
V.G. Dynamiek wil een gezonde en vitale gymsportvereniging zijn waarbij eenieder zich
prettig en veilig voelt. Met gezond en vitaal denken we aan de volgende aspecten:
- Stabiel, maar liefst een groeiend ledenbestand,
- Vertegenwoordigd in de verschillende wijken van Vlaardingen,
- De KNGU ondersteunt onze belangen en biedt diverse diensten aan,
- Financieel gezond,
- Schone, hygië nische accommodaties met goedgekeurd gymmateriaal,
- Gekwalificeerde Trainsters met de benodigde KNGU-licenties.
In Vlaardingen moet de gymsport beoefend kunnen worden in een veilige en
verantwoorde omgeving waarbij het plezier hebben in lichaamsbeweging en
lichaamsbeheersing voorop staat.
De vereniging zal een vereniging zijn van, voor en door haar leden (daarbij behoren ook
de ouders/ verzorgers). Naast de contributie zal er daarom een actieve bijdrage
gevraagd worden ten bate van de vereniging. De vrijwilligers vormen een belangrijke
steunpilaar van de vereniging. Alleen op deze manier worden en blijven we, een gezonde
en vitale vereniging.
“Vele handen maken licht werk”.
We willen een vereniging zijn die verenigt! Hiervoor is een gezond vrijwilligers bestand
noodzakelijk. Als iedereen helpt gaat het bekende gezegde op: “vele handen maken licht
werk”. Met plezier de gymsport beoefenen in een veilige en verantwoorde omgeving
gaat namelijk niet vanzelf.
Dit moeten we met zijn allen mogelijk maken.
Hier zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor!
Vrijwilligerswerk binnen een vereniging is leuk en versterkt de saamhorigheid binnen
de vereniging. Daarom is het wenselijk dat de vereniging een vrijwilligerscommissie
heeft die zich met alle zaken rondom het vrijwilligerswerk bezighoudt.
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Strategie
In onze ogen dient een gezonde en vitale vereniging een transparante organisatie te zijn
waarbij iedereen op niveau kan sporten, en waarbij plezier en veiligheid de
belangrijkste randvoorwaarden zijn.
Om hier invulling aan te geven zijn er een aantal kernwaarden omschreven waar wij
veel belang aan hechten. Deze kernwaarden geven onze vereniging onze eigen identiteit
en geven richting aan de keuzes die wij in de toekomst zullen maken.
Kernwaarden;
•
•
•
•

Plezier,
Respect,
Veiligheid, en
Saamhorigheid.

Plezier
Tijdens het sporten is plezier een van de belangrijkste redenen om enthousiast te blijven
sporten. Hierdoor blijven leden bewegen en zal het technisch kader gemotiveerd blijven
om de lessen op een positieve manier te blijven verzorgen. Door de veelzijdigheid van
het enthousiasmeren van de sporters, draagt de vereniging op een positieve manier bij
aan een gezonde levensstijl voor jong en oud. Tevens zal het plezier tijdens de lessen de
mensen binnen de vereniging met elkaar verbinden.
Respect
Door iedereen binnen de vereniging op een gelijkwaardige manier te behandelen en met
wederzijds respect te benaderen zal er een cultuur ontstaan waarin iedereen zich
geaccepteerd voelt. Door het positief coachen van zowel trainsters als leden en door een
positieve uitstraling van de trainsters tijdens de lessen waarin iedereen als gelijke wordt
behandeld zal direct een plezierige sport omgeving gerealiseerd worden.
Veiligheid
Wij zullen zorgdragen voor een veilige omgeving, zowel tijdens als na het sporten.
Hiervoor zal gewerkt worden met deskundige personen die op de juiste wijze zijn
gekwalificeerd om hun werkzaamheden binnen de vereniging verantwoord uit te
kunnen voeren. Daarnaast zullen de benodigde materialen regelmatig worden gekeurd,
onderhouden en indien nodig tijdig worden vervangen.
Saamhorigheid
Alle vrijwilligers en leden dienen samen te werken om de normen en waarden binnen de
vereniging vorm te geven en de doelstellingen zoals omschreven in de visie en missie
vorm te geven. Dan kan op een plezierige, ontspannen manier iedereen zijn persoonlijke
ambitie nastreven en zijn doelstellingen realiseren. Door samen op te trekken kunnen
we elkaar stimuleren en obstakels overwinnen en de vereniging bestaansrecht blijven
geven.
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Organisatiestructuur en organogram
De nieuwe organisatiestructuur zal ervoor zorgen dat de missie van de vereniging het
volst tot haar recht komt. De organisatie wordt eerst neergezet. Daarna wordt op
hoofdlijnen beschreven wat de taken van de verschillende disciplines binnen de
organisatie zijn. Om hier invulling aan te geven zal er een beroep gedaan worden op
vrijwilligers. De taken die ondergebracht moeten worden bij vrijwilligers zijn
omschreven in de te vormen commissies.
Organogram V.G. Dynamiek:

Voorzitter

Bestuur

Commissie

Vertrouwens

Secretaris

persoon

Vrijwilligers
Commissie

Penningmeester

Ledenadministratie

Bestuurslid

Bestuurslid

Technische Zaken

Activiteiten

Technische

Activiteiten

Commissie

Commissie

Wedstrijd

Communicatie & PR

Commissie

Commissie

Materiaal/Onderhoud
Commissie
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Het bestuur
Het bestuur zal uit 5 leden bestaan, te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester,
en twee algemene bestuursleden die elk afzonderlijke portefeuilles hebben.
Verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financieel gezond houden van de vereniging.
Beleidsplan opstellen en onderhouden.
Zorg dragen voor de uitvoering en het onderhoud van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
AVG-regelgeving up-to-date houden en onderhouden.
Beloningshuis voor trainsters en assistenten opstellen, bijstellen en aanpassen.
Geformuleerde doelstellingen beoordelen en indien nodig bijstellen.
Vertrouwenspersoon en kascontrolecommissie aanwijzen.
Commissies controleren en waar mogelijk faciliteren.
Toezien op de juiste en volledige invulling van alle commissies.

Het bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan een gezonde
en vitale gymsport vereniging, laat zich voortdurend informeren door de uitvoerende
commissies en door de vertrouwenspersoon. Het bestuur helpt leden die initiatieven
aandragen bij het vinden van een oplossing. Taken die niet uitgevoerd kunnen worden
door het ontbreken van vrijwilligers worden niet zonder meer door het bestuur of de
reeds aanwezige vrijwilligers opgepakt. Deze taken zullen dan ook blijven liggen totdat
een nieuwe vrijwilliger is gevonden. Dit is een taak van alle leden binnen de vereniging,
bestuur, kader en leden. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid mede teruggelegd bij
de leden.
Onderstaand zijn de diverse bestuursfuncties en de ondersteunende commissies
omschreven met daarbij de taken die bij de betreffende functie horen.
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Voorzitter
•
•

•
•
•
•
•

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de
vereniging.
Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij
vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in
bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.
Onderhoudt contact met relevante externe partijen, zoals de Gemeente.
Is woordvoerder/vertegenwoordiger voor interne en externe aangelegenheden.
Zorgt voor naleving van statuten en huishoudelijk reglement en alle andere
regelingen, bepalingen en besluiten.
Heeft aandacht voor het persoonlijk functioneren van mensen binnen de
vereniging.
Informeert en overlegt met de diverse commissies.

Secretaris
•
•
•
•
•
•
•
•

Is aanwezig bij bestuursvergaderingen.
Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor vergaderingen.
Maakt notulen van bestuursvergaderingen en van de ALV (kan gedelegeerd
worden).
Stelt het jaarverslag op na goedkeuring van het bestuur.
Is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie.
Vergaderlocaties bepalen en reserveren.
Gymzalen reserveren.
Bijkomende secretariële taken.

Penningmeester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheert de financiën van de vereniging en werkt nauw samen met de
ledenadministratie.
Is verantwoordelijk voor het algemene ledenregister.
Is aanwezig bij bestuursvergaderingen en de ALV.
Maakt de balans/jaarcijfers op en presenteert deze tijdens de ALV (na controle
door de kascommissie).
Maakt een begroting ten behoeve van de ALV.
Zorgt dat de kascontrolecommissie haar taak tijdig kan uitvoeren.
Controleert inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting.
Controleert en betaalt facturen.
Int de contributie en gelden van donateurs.
Heeft de zorg over bestaande verzekeringen.
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Algemene bestuursleden
Zijn de verbinding naar de verschillende commissies. Zij coördineren de commissies en
zullen de input die ze krijgen bespreken tijdens de bestuursvergadering. Verder zullen
zij zich inzetten om doelstellingen op korte termijn en lange termijn te formuleren. Dit
doen ze vooral op basis van de input die wordt gegeven door de leden van de vereniging.
Een algemeen bestuurslid zal daarnaast voor operationele zaken contact houden met
relevante externe partijen zoals de Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt. Deze
bestuursleden onderhouden ook de contacten met de trainsters, technisch kader en de
vrijwilligers

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk van het bestuur. De
vertrouwenspersoon informeert het bestuur bij klachten van elke aard. De
vertrouwenspersoon levert input voor een protocol waar vertrouwenspersoon en
bestuur mee uit de voeten kunnen. De vertrouwenspersoon heeft zich aangemeld voor
de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) of heeft deze cursus inmiddels afgerond.

Ledenadministratie
Om de tijdsinvestering van de penningmeester te beperken wordt deze ondersteund
door de ledenadministratie. De ledenadministratie kan bestaan uit meerdere personen
die elke afzonderlijke taken uitvoeren. Deze ondersteunen onder andere de
penningmeester in de financiële zaken rond de ledenadministratie. Een persoon binnen
de ledenadministratie rapporteert naar het bestuur en is beschikbaar om (indien nodig)
bij de bestuursvergadering aanwezig te zijn. De ledenadministratie maakt afspraken met
de penningmeester over het incasseren van de contributie.
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Commissies
Materiaal/Onderhoud Commissie
o Planning en draaiboek maken van wat er precies schoongemaakt moet worden en
met welke frequentie. Het doel is dat de turnhal schoon en hygiënisch wordt en blijft.
o Inventarisatie van benodigde schoonmaakmaterialen en de aanschaf en het
onderhoud hiervan.
o Een lijst maken van welke consumpties we toestaan in de turnhal.
o Inventarisatie van de materialen in de turnhal en gymzalen.
o Begroting maken van en offertes opvragen van nieuwe of te vervangen materialen,
voor groot materiaal in de Turnhal in nauwe samenwerking met de SVTB.
o Herstellen van materialen (indien mogelijk).
o Aanschaf en op peil houden van de gebruiksmiddelen (bv. magnesium).

Activiteiten Commissie
o Inventarisatie maken van de activiteiten.
o Planning maken/ draaiboek maken voor de verschillende activiteiten zoals:
▪ Springdagen
▪ Jaar uitje
▪ Turnkamp

Communicatie & PR Commissie
o Communicatieplan.
o Nieuwsbrief/frequentie.
o Onderhouden website.
o Persberichten opstellen.
o Sponsorplan.
o Sponsoractiviteiten bedenken, uitvoeren.

Vrijwilligers Commissie
o Onderhouden vrijwilligers bestand.
o Werven nieuwe vrijwilligers.
o Begeleiden van nieuwe vrijwilligers.
o Organisatie jaarlijks vrijwilligersuitje/bedankje.
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Technische Commissie
o Trainingsvisie opstellen.
o Curriculum met opbouw.
o Oefenstof inrichten, lesvolgorde (niveaus).
o Omvang groepen per les/ accommodatie.
o Indeling van trainers per groep/ niveau.
o Wedstrijdkeuzes.
o Inventarisatie niveau/licenties aanwezige trainsters.
o Inventarisatie benodigde trainsters.
o Onderhoud niveau / licenties.
o Opmaak cursusplan t.b.v. trainsters.
o Faciliteren van interne trainsters opleiding.

Wedstrijd Commissie
o Keuze van wedstrijden i.s.m. technische commissie.
o Inschrijven voor wedstrijden.
o Inventarisatie aanwezige juryleden (incl. niveau).
o Inventarisatie benodigde juryleden (aantal & niveau).
o Faciliteren van wedstrijden (organiseren intern/ extern).
o Plannen en organiseren van de onderlinge wedstrijden i.o.m. technische commissie.

Ledenadministratie
o Registeren, wijzigen en verwijderen van leden en/of relaties in de ledenadministratie.
o Toevoegen en wijzigen van lessen bij leden in de ledenadministratie.
o Aanmaken en versturen presentielijsten.
o Verwerken wijzigingen a.d.h.v. presentielijsten (doorgegeven door leiding).
o Aanmaken incasso bestand.
o Leden met betalingsachterstanden nabellen/aanmanen.
o Aanmaningen aanmaken en versturen.
o Vastleggen nieuwe contributiebedragen in de ledenadministratie.
o Vastleggen nieuwe bondscontributiebedragen in de ledenadministratie.
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Doelstellingen
•

•

•

•

Het hoofddoel is het verzilveren van deze unieke kans om van twee verenigingen
é én gezonde vereniging te maken. De uitvoering van het beleidsplan is de weg
waarlangs we dit doel moeten halen.
De turnhal willen we ‘pimpen’. Wenselijk is dat er een gezellige hoek komt waar
gezeten kan worden op stoelen/banken. Er is een tafel aanwezig en een grote
koelkast met vriezer. Tevens moet er gewerkt worden om meer sfeer te creëren
(wanden decoreren, verlichting o.i.d.).
We willen stralen en daarom willen we onze trainsters zo spoedig in het nieuw
hebben. Een eigen trainingspak, shirt en sweater dragen bij aan de
saamhorigheid en het één zijn.
Hetzelfde geldt voor onze turnsters (recreatie - en selectie turn(st)ers hebben
onlangs nieuwe turnpakjes gekregen, nu voor hen ook nog een nieuw
trainingspak, shirt en sweater!).
Onderhouden van de statuten en huishoudelijk reglement.
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