Turnkring Neptunus Bredene vzw

Strategische planning
1) Missie

Turnkring Neptunus Bredene vzw wil iedereen aanzetten tot sporten, ‘bewegen’
in de ruimere zin van het woord. Wij bieden voor elk wat wils op een recreatieve
manier.
De jeugdwerking werd opgericht omdat we als turnkring ervan overtuigd zijn een
grote meerwaarde te betekenen voor de plaatselijke jeugd én de jeugd uit de
omliggende gemeenten. Door het aanleren van veel vaardigheden
(balvaardigheid, evenwicht, kracht, behendigheid, …) is onze jeugdwerking niet
alleen voor onze turnkring een basis, maar ook voor andere sportclubs.
Turnkring Neptunus Bredene vzw wil ook met zijn aanbod de groeiende
sedentaire levensstijl tegengaan, door de kinderen van jongsaf te stimuleren om
te bewegen en een liefde voor de sport in ’t algemeen, bij te brengen.
Ook vinden wij het onze taak te zorgen voor een opvolging van de jeugdwerking,
dit wil zeggen dat we hetgeen we bereikt hebben met de jeugd niet verloren
willen laten gaan. Het bestuur staat open voor vragen en suggesties hieromtrent
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2) Sterkte-Zwakte analyse
Sterkte


Turnkring Neptunus is toegankelijk voor iedereen
(= recreatief)



Iedereen kan naar eigen mogelijkheden en eigen
ritme deelnemen aan de turn- en/of danslessen



Steeds aanwezigheid van Bestuur in alle lessen,
waardoor er altijd een aanspreekpunt is voor
sporters, ouders of begeleiders



Turnkring Neptunus Bredene is financieel
laagdrempelig



Turnkring Neptunus biedt activiteiten aan op 3

Werkpunten


Beperkt aantal zalen beschikbaar



Hoge huurprijs zalen



Onze turnkring moet concurreren met de
gemeentelijke sportdienst.



Moeilijk gemotiveerde lesgevers te vinden



Moeilijk gekwalificeerde lesgevers te vinden



Moeilijk bestuursleden te vinden



Probleem vervanging lesgevers in speciale disciplines
(bv step, dans, tumbling, trampoline, freerunning, …)

locaties in Bredene en deze zijn goed bereikbaar



en voorzien van parking voor wagens en fietsen



Aankoop materiaal heel duur

Wij werken met aanwezigheidslijsten (bij langere



Berging materiaal : niet alles kan achter slot en

afwezigheid mogelijkheid tot navraag)


grendel, zodat wij ook te kampen hebben met
vandalisme

Tijdens de sportlessen willen wij de kinderen ook
hulpvaardigheid, respect voor elkaar en het



materiaal, elkaar aanmoedigen, omgaan met winst
en verlies, positieve communicatie,



ruimte om grote financiële investeringen te doen

verantwoordelijkheid, … bijbrengen



Cursussen duur voor de lesgevers en altijd ver weg

Bij de kinderen wordt vooral benadrukt wat ze



Onze folders bereiken moeilijk de doelgroep



De verdeling van het werk onder lesgevers, bestuur

wel allemaal kunnen, het positieve wordt
benadrukt, zodat er een positief zelfbeeld
ontstaat


Door onze financiële laagdrempeligheid is er weinig

en vrijwilligers kan evenwichtiger.

Enthousiaste lesgevers die zo de jeugd warm
maken voor hun discipline



Lesgevers die ook zelf sportiviteit uitdragen in
elke vezel en zelf naast de lessen zeer actief zijn.



In alle lessen wordt er aandacht besteed aan elk
individu apart door middel van differentiatie.



Het bestuur doet grote inspanningen om volledig
conform diverse kwaliteitslabels en wettelijke
vereisten te zijn (Sporti-label, GDPR…)



Turnkring Neptunus is multicultureel : iedereen is
welkom !
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3) Beleidsplan

 Turnkring Neptunus Bredene zou graag het aanbod voor de jeugd
uitbreiden met Multi Skillz, circustechnieken.
 Na ieder turnjaar bekijken we met het Bestuur en lesgevers waar er vraag
naar is en waar er noden zijn en passen onze werking aan :
o invoeren van nieuwe disciplines
o te grote groepen splitsen
o Vernieuwen of parkeren van disciplines waar geen vraag meer naar
is.
 Wij bieden elk jaar een grotere waaier van activiteiten aan zodat de
kleuters kunnen doorgroeien in een specifieke sporttak of ook nieuwe
jongeren en volwassenen hun weg naar onze sporten vinden.
 Ieder jaar wordt nieuw materiaal aangekocht om nieuwe leden te lokken,
versleten materiaal te vervangen en up to date te blijven.
 Actief op zoek gaan naar nieuwe lesgevers en vrijwilligers
 Doelen turnjaar 2013-2014 :
1) Kleuters splitsen zodat er voor elke leeftijd aangepaste oefeningen
kunnen gegeven worden
2) Tumbling herstarten
3) Step voor kinderen starten
4) Dans op woensdagnamiddag


Doelen turnjaar 2014-2015
1. Knuffelturnen organiseren
2. Tumbling opsplitsen



Doelen turnjaar 2015-2016
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1) multiSPORT aanbieden
2) pilates van donderdag naar maandag
3) eerst figuurtraining, dan step
4) freerunning organiseren
5) multimove aanbieden
6) conditietraining voor beginners aanbieden
7) start to dance : 3de kleuterklas
8) tumbling samen met trampoline (om 11u ipv om 8u)


Doelen turnjaar 2017-2018
1) Vanaf september circustechnieken aanbieden
2) Vanaf september Multi skillz aanbieden
3) Yogalates aanbieden
4) Kinderyoga.
5) H.I.T. aanbieden (jeugd & volwassenen)
6) Duidelijke afspraken maken met openbare instanties, zodat we kunnen
rekenen op de uitdeling van de folders
7) In de toekomst nog meer instanties aanspreken om promotie te voeren
8) Zaal zoeken voor dans op zaterdagmorgen
9) Zoeken naar de mogelijkheid om tumbling en trampoline na elkaar te
plannen.



Doelen 2019
1) Het organiseren van een familiefeest voor de viering van het 50-jarige
jubileum van Neptunus waarbij we de banden verder willen aanhalen
met onze leden en hun familie.
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2) Waar mogelijk de taken van het bestuur, vrijwilligers en lesgevers
beter verdelen.
3) De contacten met de openbare instanties en verantwoordelijken van
zalen nog verbeteren.
4) …
4) Actieplan

 Wat biedt de club aan voor de jeugd ?
Wij bieden knuffelturnen, kleuterturnen, kleuterdans, multigym, multisport,
HIT (High Intensity Training), dans (kleuterdans, Kidsdance, Dancepleasure),
tumbling, tumbling Xtra, step 4 teenies, freerunning, trampoline en
ropeskipping aan.
 Wanneer ?
Van half september tot half juni op maandagavond, woensdagnamiddag,
donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.
 Door wie ?
Onze lessen worden gegeven door gekwalificeerde lesgevers, die bijgestaan
worden door helpers, zodat de lessen vlot kunnen verlopen. Omkadering
gebeurt door het bestuur.
Kleuters : 1 lesgever + 2 à 3 helpers
Multisportinitiatie : 1 lesgever + 1 helper
Dans : 1 lesgever + 1 helper
Trampoline : 1 lesgever + 1 helper.
Tumbling : 1 lesgever + 2 helpers
Step : 1 lesgever.
 Waar ?
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De lessen gaan door in het sportcentrum van Bredene, in de grote zaal (1/2)
en in de polyvalente zaal en in zaal Cappelrie te Bredene Dorp, en in zaal
Cruysduyne te Bredene a/zee.

 Reclame
- Turnkring Neptunus kan de laatste jaren rekenen op sponsors om een
mooie folder uit te brengen, die op naam verdeeld wordt (archiefleden) en
in de winkels, bib, gemeentehuis, sportcentrum, zwembad, scholen en via
online kanalen (facebook, website…)
- 2 x per jaar geven wij een initiatieles voor de jeugd (begin september en
na de Kerstvakantie)
- 1 x per jaar een turnfeest of toonmoment door onze jeugdgroepen
- Regionale pers, parochieblad
- Website www.turnkringneptunus.be
- Facebook

 Wat kan er beter ?
- Vinden van gekwalificeerde lesgevers
- De mogelijkheid om over meer infrastructuur te beschikken zodat we ons
aanbod en onze lessen kunnen uitbreiden
- Meer vrijwilligers in het Bestuur
- Meer lesgevers kunnen motiveren voor het volgen van een cursus
- Periodiek blaadje maken (Kerstmis/grote vakantie) om het ‘club’-gevoel te
stimuleren
- Samenkomst van alle leden.

6
Beleidsplan Turnkring Neptunus Bredene

- Speciale activiteiten organiseren voor de jeugd : Halloween,
Sinterklaasfeest, carnaval, …
5) Evaluatiemomenten
1) Bestuurvergadering
2) Bijeenkomsten van de lesgevers
3) Lesgeversvergadering
4) Opmaken van de jaarrekening en evaluatie
5) Aanwezigheidslijsten
6) Gesprek met leden die stoppen
7) Teambuilding met evaluatie
8) Nieuwjaarsdrink met Bestuur en lesgevers
9) In juni etentje of drink in de afzonderlijke groepen met lesgever
10) Permanente evaluatie door deelname van bestuursleden aan lessen
11) Ad hoc evaluatie door gesprekken tussen leden en bestuursleden.
6) Bijsturing
1) Het bekrachtigen van de sterktes van de lesgevers, het team, de leden en
het vieren van succes- en groeimomenten.
2) Via specifieke acties met lesgevers wanneer deze verbeterpunten hebben.
3) Wanneer nodig tijdelijke volledige opvolging van een les door een bestuurslid.
4) Het opvolgen van het gedrag van leden naar de lesgever en de
groepsdynamiek in geval van problemen.
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