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Het bestuur & 
de zuilwerking

Als bestuur werken we...
 voor al onze leden

 samen met de trainers

 voor en samen met ouders, vrijwilligers

met werkingsmiddelen via sponsors en subsidies

 ondersteund door gymfed en de gemeente

 in 8 grote zuilen SAMEN als 1 team
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Taakomschrijvingen per zuil
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VOORZITTER 
Club vertegenwoordiging en coördinatie, missie en strategie

Zet algemene missie en strategie uit van de club

Leidt dagelijks bestuur van de club

Coördineert taken en volgt deze op

Stuurt de verschillende zuilen

Waakt over de kwaliteit

Stimuleert, motiveert vrijwilligers

Vertegenwoordigt club in de gemeente en daarbuiten (oa sportraad)

Sam Van Rossom



KWALITEITSBEHEER
-ombudsdienst – Q4Gymlabel

Is verantwoordelijk voor het Q4Gym label

Stelt acties voor in functie van behoud en verbetering van het 
Q4Gym label

Opvolging en beheer van subsidiedossiers

Is aanspreekpunt als vertrouwenspersoon, ombudsdienst voor 
leden, ouders, trainers, bestuurders

Volgt klachten op 

Enquêteert op regelmatige basis leden en ouders naar hun 
tevredenheid

Adviseert de RvB in functie van kwaliteitsbeheer

Sam Van Rossom, Veerle de Winter, Karen Schillebeeckx als 
verantwoordelijken Q4Gym
Adam De Backer als head coach
Karen Schillebeeckx als club API



- PENNINGMEESTER
- kassa Budgetten- boekhouding

Voert de boekhouding

Ontvangt gelden en voert betalingen uit

Maakt begroting en tussentijdse overzichten

Maakt financiële analyses en verslagen van projecten/activiteiten

Waarschuwt tijdig voor financiële problemen

Marc Pittomvils



SECRETARIS
- Ledenadministratie - verzekeringen

Staat in voor de administratie van leden (naar de federatie toe)

Volgt administratie op rond vzw en statuten

Vraagt de nodige verzekeringen voor de club aan (o.a. vrijwilligers)

Anneleen Brusselmans
Veerle De Winter



ACTIVITEITEN
- Winksele kermis, eetfestijn, clubka, kampen, show, wedstrijdorganisatie)

Eventverantwoordelijke (PER ACTIVITEIT) ...

- Verzorgt de communicatie rond de activiteit naar de verschillende 
doelgroepen, ook naar de sponsors of stuur communicatieverantw. aan

- Staat in voor de verkoopsactie van de activiteit en organiseert de nodige 
publiciteitsakties

- Stelt de nodige resources aan (helperslijst, materiaal- en zaalaanvraag, 
sponsors bevragen, infoborden, bestellingen reservaties gemeente)  

- Overwaakt de voorziene en goedgekeurde budgetten van de activiteit

- Rapporteert tijdig en op regelmatige tijdstippen de voortgang van de 
activiteit binnen het bestuur

- Evalueert na afloop de activiteit en zorgt voor de nodige naverwerking 
(bedankmail helpers/sponsors, lessons learned)

Eetfestijn : Anneleen Brusselmans, Els Surkyn, Karen Schillebeeckx
Externe kampen : Sam Van Rossom, Lieven Desmet, Annika Pittomvils
Show : Adam De Backer - Sam Van Rossom 
Clubkampioenschap : Adam De Backer – Nans Barrez



-MARKETING
- Extra muros contacten, netwerken – Sponsorgelden

Zet de club op regionaal vlak en provinciaal vlak op de kaart

Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande contacten met 
sponsors

Onderhoudt de relatie met gymfed

Stuurt verkoopsacties aan (stuurt de flyering, affiches, andere 
media )

Stuurt communicatie aan voor verkoopsacties

Piet Eylenbosch



COMMUNICATIE
-Website – Externe - Interne communicatie

Zet intern communicatie plan op (verzamelt beslissingen, afspraken, 
gebeurtenissen en vertaalt naar elke doelgroep via het gewenste kanaal)

Zet extern communicatie plan op en voert dit uit (diverse doelgroepen, via 
diverse kanalen)

Beheert site en sociale media

Stuurt pers aan (minimum 5 keer in infokrant, bij deelnames aan VK BK EK 
en WK pers inlichten over prestaties binnen Wild Gym)

Organiseert een jaarlijke infovergadering

Maakt alle ontwerpen en stuurt drukwerk aan

Adam De Backer
Piet Eylenbosch



SPORTTECHNISCH VERANTWOORDELIJKE
- Sportverantwoordelijke recrea - Sportverantwoordelijke competitie

- jeugdsportcoördinator,  EHBO aanspreekpunt- materiaalverantwoordelijke)

Is aanspreekpunt voor trainers

Volgt info wild gym mailbox op

Geeft algemene ondersteuning aan trainers op sporttechnisch vlak

Beheert de zaalreservaties

Volgt aanbod opleidingen, bijscholingen op en stuurt dit door naar 
beginnende trainers 

Waakt over de kwaliteit op sporttechnisch vlak (algemeen toezicht)

Overwaakt kwaliteit materiaal en infrastructuur

Recrea : Sam Van Rossom
Competitie : Adam De Backer
JSC : Sam Van Rossom
Materiaal infrastructuur : Nans Barrez


