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1. Inleiding – Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan  

 

Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring.  
Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.  

 
Bewaking  
 

Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen 
seizoen.  

Hierbij wordt de uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit.  
 
Bijsturing  

 
Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het 

beleidsplan.  
 

Beleidsplan 

 

Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Na deze periode verschijnt er een nieuw 

beleidsplan, aangepast aan de situatie. 
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TURNKRING  ILOKA V.Z.W. 
INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING KAPELLEN 

Lid: Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw  N441 

Ondernemingsnummer 443 868 238 – zetel Peedreef 2  2950 Kapellen 

Rek.: BE25-9790-7752-0482  -  I.L.O.K.A.   

Secretariaat:  Hugo Tahon   -  Tel.: 03 605 53 35  

e-mail: hugotahon@skynet.be 

mailto:hugotahon@skynet.be


 

2. Missie, visie, doelstelling en waarden  

 

Missie 
 

Onze vereniging heeft tot doel recreatieve gymnastiek te bieden en staat open voor alle 
andere sport- en nevenactiviteiten waarbij gestreefd wordt om in een familiale sfeer, op 

een kwaliteitsvolle manier te sporten. 
 
Visie 

 
Iloka biedt hiervoor: 

- turnlessen voor kleuters, jeugd, adolescenten, volwassenen en senioren 
- op een recreatief niveau 
- onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers, welke aangemoedigd worden zich bij  

   te scholen 
 

Waarden 
 
- Gevoel van samenhorigheid bevorderen 

- Bevorderen van relaties met andere jongeren 
- Bevorderen van sociale contacten en creativiteit 

- Aanbieden van uitdagingen en ontplooiingskansen 
- Aanbieden van basistechnieken en gevorderde technieken 
 

 
3. Huisstijl – gebruik clubnaam, en logo  

 
Clubnaam 

De benaming van de club is Iloka vzw, wat een afkorting is van Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding Kapellen.  Maar we zijn vooral bekend onder de naam  
“Iloka Kapellen”. 

Er werd recentelijk besloten om een standaard lettertype te gebruiken in de 
communicatie.  Er werd geopteerd voor Verdana 11. Tevens wordt er gebruik gemaakt 

van een standaard briefhoofd. 
 
Logo 

 
Hieronder vindt u 2 logo’s die gebruikt wordt bij elke vorm van communicatie (brieven, 

jaarverslag, uitnodigingen, clubblad, infoboekje ….).  Het linkse logo wordt gebruikt voor 
administratieve zaken en is terug te vinden in onze interne als externe communicatie.   
Het rechtse logo is o.a. te zien op onze clubkledij. 
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4. Behoeften  

 
- De leden wensen op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van het clubgebeuren.  
  Zo wordt er maandelijks vergaderd en komen alle punten aan bod die de vereniging  

  aangaat.   
  Ook verschijnt er 3 keer per jaar een clubblad, “Sprokkel” genaamd. Hierin komen  

  alle activiteiten aan bod (toekomstige en afgelopen) , aangevuld met persoonlijke  
  artikels en foto’s van evenementen, publiciteit, verjaardagskalender enz... 
  Maandelijks krijgen onze leden ook het blad “Wereldvenster” in hun brievenbus.  Hierin 

  worden de toekomstige maandactiviteiten opgesomd. 
  Tevens is er het infoboekje dat jaarlijks in september wordt overhandigd aan onze 

  leden en ook wordt afgegeven aan nieuwe leden.  Dit bevat informatie over het intern   
  reglement, het lesrooster, lidgelden, informatie bestuur en leiding enz... 

 
- Bij dringende mededelingen/veranderingen willen de leden zo snel mogelijk op de 
  hoogte gesteld worden. Hierbij worden alle communicatie middelen gebruikt: Email, 

  Facebook, website,  telefonisch contact, SMS, uitdelen van brieven, enz... 
 

- Uitbreiden en vernieuwen van toestellen.  Zo werd er een Air Floor in gebruik genomen  
  en is er een behoefte aan de vernieuwing van onze oudere toestellen o.a. herenbrug,  
  kleine matjes.  Ook dienen er nog kleine hulpmiddelen bij te komen o.m. babymatje,   

  wesco blokken, flikflakrol… 
 

 
5. Structuur van de vereniging – Organogram, clubwerking en doelgroepen  

 

Clubwerking 

 
 

- Bestuur: zorgt voor de gedragenheid van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks 
uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club.  
 

o Voorzitter: Irène Huygen  
o Ondervoorzitter: Erna Plompen 

o Secretaris: Hugo Tahon 
o Penningmeester: Steven Verlinden 
o Leden: Antoon Geyskens, Lucienne Smits, Ludo De Leeuw, Walter Joosens, 

             Ronny De Breuck, Guy Fissers, Michael Swijnen, Grégoire Bekaert,  
             Tom De Leeuw, Inge Stoop, Rina Steynen, Marie-Jeanne Vansteenkiste, 

- Leiding: zijn ten minste 18 jaar, hebben minimum het diploma Initiator Gymnastiek 
  en geven zelfstandig training aan een groep.  

- Hulpleiding: Zij mogen niet zelfstandig training geven. Zij staan steeds onder  
  begeleiding van de gediplomeerde trainer. 
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Organogram 
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ALGEMENE 

LEDEN VERGADERING 

 

RAAD VAN BESTUUR 

Dagelijks 

Bestuur 

 

Technische leiding 
 

Bestuur Turnkring 

ILOKA 

Begeleiding 

Jongerensport 

 

Juryleden 

Recreagym 



 

 

Doelgroepen 

 

 Kleuters: vanaf 2 ½ jaar. Alle oefeningen om de motoriek verder te ontwikkelen 

en verder ook nog dansen en zingen. 

 Meisjes: tussen 6 en 12 jaar: hier wordt de basis van het turnen aangeleerd in alle 

disciplines. 

 Jongens: Samenhorigheid en vriendschap scoren hier het best.  Samenwerken in 

groep is belangrijk. 

 Dance Stars: Kinderen vanaf 7 jaar die de dansmicrobe voelen kriebelen zijn hier 

van harte welkom 

 Gym +: Jeugd vanaf 12 jaar die hun kunnen wensen verder te ontwikkelen op 

toestellen en/of mat.  Ook niet-gevorderden zijn van harte welkom. 

 Mini Tramp/Lange Mat: Hier kan men zich uitleven op trampoline en lange mat na 

selectie. 

 Air-floor: Enkel toegelaten na selectie voor gymnasten die van tumbling houden en 

iets meer willen dan de gewone gymnast. 

 Conditiegym: Hier wordt gewerkt aan de conditie: opwarmen: trainen van buik-, 

bil- en beenspieren, stretching en dit allemaal op muziek. 

 Seniorobics: Vanaf 50 jaar.  Hier komen dezelfde bewegingen aan bod als bij 

conditiegym, maar aangepast aan het ritme van onze senioren. 

 Volleybal: gezellig onder elkaar een balletje kloppen.  Het kan bij onze 

volleybalploeg zonder echt aan competitie te doen. 

 Lijndansen: vanaf 50 jaar.  In samenwerking met S-sport kan men op vrijdag ook 

lijndansen bij Iloka.  Geen ervaring vereist. 

 Retrogym: voor alle oud-turners en turnsters die willen werken aan lenigheid, 

kracht, spanning en uithouding.  Kortom, alles wat de turnsport zo mooi maakt.  

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt op de air-floor en de mini-trampoline en bijkomend 

ook op alle andere turntoestellen. 
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6. SWOT-analyse 

  

INTERN 

Sterkten 
 

1 Goodwill en dynamiek van onbezoldigde  
   vrijwilligers (bestuursleden, leiding,  

   hulpleiding) 
2 Bewustzijn bestuur en leiding van  

  “professionele” aanpak 
3 Veel activiteiten, ook nevenactiviteiten 
4 Eigen website 

5 Gediplomeerde leiding 
6 Eigen toestellen in de turnzaal 

7 Groot aanbod opleiding/bijscholing 
8 Clubblad: 3 maal per seizoen, leden  
   blijven op de hoogte van alle activiteiten 

   Lage kostprijs door zelfverspreiding en   
   sponsering 

9 Nieuwsbrief voor aankondigingen waarbij   
   trainers extra woordje uitleg geven 
 

Zwakten 
 

1 Geen eigen turnzaal (wordt gehuurd) 
2 Te weinig “vervangende” kracht in  

   bestuur wat de continuïteit en het  
   voortbestaan v/d club in gevaar brengt  

3 Turnfeest wordt elk jaar gevierd, wat  
   een zware belasting is voor de  
   vereniging en tijdrovend is  

4 Er is weinig tijd om wedstrijden voor te  
   bereiden 

 
5 Artikels voor clubblad komen moeizaam  
   binnen 

 
 

6 Trainers maken zelf briefjes waardoor  
   eenvormigheid verloren gaat 

 
 

EXTERN 

Kansen 
 

1 Samenwerken met andere verenigingen. 
2 Als lid van de Gymfed zijn er  

   perspectieven om deel te nemen aan  
   verschillende activiteiten 
3 Erkenning door de gemeente: subsidies   

   zijn mogelijk 
4 Groot aanbod van groepen biedt  

   mogelijkheid om vele leden aan te  
   trekken 
 

 
5 Ontwikkelen van internet, veel leden  

   kunnen op een goedkope manier bereikt  
   worden.  Ook club kan internet gebruiken  
   voor vb inschrijving wedstrijden,  

   opleidingen ed. 
 

6 Aanwezigheid van GSM, SMS zijn snel en  
   goedkoop, altijd bereikbaar 
 

7 Opkomst Facebook, eigen Iloka  
   doelgroep.  Vooral jonge leden zijn snel  

   te bereiken 
8 Huistelefoon, na 16u gratis 

 
 

Bedreigingen 
 

1 Er zijn vele andere turnverenigingen in  
   de (rand)gemeente 

2 Het aanbod aan sportclubs in Kapellen is  
   enorm groot wat de concurrentiekracht  
   verzwakt 

3 De school, die de turnzaal verhuurt,  
   heeft voorrang op deze zaal voor eigen  

   festiviteiten.  Wij zijn dus afhankelijk  
   van de goodwill van de school 
4 Onzekerheid over de subsidies in de  

   toekomst 
5 Spam, virus, emailadressen blijken niet  

   altijd correct te zijn 
 
 

 
 

6 Voor oudere dames slecht hoorbaar  
   omdat deze ergens onderaan in een tas  
   steekt 

7 Oudere leden zijn niet zo  
   computerminded 

 
8 Meestal druk bezette mensen welke niet  

   bereikbaar zijn 
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7. Doelstellingen 
  
Ons doel is de interne en externe communicatie te verbeteren en te moderniseren. 

 
2015: 
- De huidige communicatiemiddelen behouden, doch verbeteren.  Vooral de  

  nieuwsbrieven moeten gestandaardiseerd worden qua vormgeving.  Onze leden moeten  
  aangemoedigd worden om artikelen te schrijven voor het clubblad. 

- Overzicht krijgen van de communicatiemiddelen van de leden (nadien jaarlijks  
  controleren) 
- Up to date houden van de clubwebsite 

- Facebook-groep optimaliseren 
- Folders, affiche en flyers moderniseren  

- Nieuw promotiemateriaal zoeken 
- Trachten nieuwe bestuursleden aan te trekken 
- Persoonlijk contact met ouders optimaliseren 

 
2016: 

- Verdere uitbreiding van het communicatiesysteem zodat email als standaard  
  communicatiemiddel kan gebruikt worden voor versturen van brieven, uitnodigingen,  
  meldingen ed. 

- Leden via Facebook op de hoogte brengen van laatste veranderingen en mededelingen 
- Digitaal melden via mail-verkeer dat nieuwe uitgave van het clubblad Sprokkel online  

  staat 
 

2017: 
Onze doelstelling op lange termijn: 
- 60-jarige viering  

- Opnieuw behalen kwaliteitslabel Q4Gym 
 

8. Actieplan 
 

2014 
 
Beschrijving actie Timing Structuur 

Inventariseren van de 

communicatiemogelijkheden 
van de leden.  Op het 

inschrijvingsformulier wordt 
het emailadres en 
telefoonnummer gevraagd. 

Inschrijvingsperiode Verantwoordelijke: 

secretaris 

Up to date houden website Ganse jaar door Verantwoordelijke: 
webmaster 

Ledenfiches afdrukken en 
meegeven aan de leden ter 

controle 

Start: augustus 2014 
Operationeel: oktober 

2014 

Verantwoordelijke: 
secretaris 

Opmaken diverse 

afdelingsgroepen in mailbox 

Start nieuw seizoen: 

september 2014 

Verantwoordelijke: 

secretaris 

Oproep nieuwe artikels voor 

publicatie in clubblad 

Oproep in Sprokkel 

uitgave: november 2014 

Verantwoordelijke 

uitgever 

Mogelijkheid nieuwe 

bestuursleden persoonlijk 
aanspreken 

Bij interesse: 

eerstvolgende 
maandvergadering 

Persoonlijke uitnodiging 

versturen door secretaris 

Kostprijs clubblad vooraf 
bepaald. Kan per editie 

aangepast worden 
afhankelijk van activiteiten 

Per editie bekijken Verantwoordelijke uitgever 
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9. Reglement 

 
 

1. De intredende leden zijn verplicht dit reglement te lezen.  Bij de minderjarigen zijn het de 

ouders die hen inlichten over dit kringreglement. Bij de betaling van de eerste bijdrage 

wordt aangenomen dat het lid kennis heeft genomen van dit reglement. 

 

2. In het lidgeld is begrepen: de verplichte bijdrage aan de turnfederatie  en de verplichte 

verzekering. Intekenen op een verzekering met verhoogde waarborg is mogelijk, mits een 

kleine bijbetaling die jaarlijks wordt bepaald  

          door de turnfederatie. 

 

3. Het lidgeld, welke door de leden betaald dient te worden, zal telkens bij het begin van het 

seizoen worden medegedeeld, en dient in één maal verrekend te worden.  Afwijkingen 

hierop kunnen worden toegestaan na raadpleging van de penningmeester (vb. meerdere 

leden in één gezin). 

 

4. Bij ontslagname verliest het lid het recht op de door hem/ haar betaalde lidgeld. 

 

5. Om te mogen deelnemen aan de turnlessen dient het lid zijn/ haar lidgeld te hebben 

betaald. Uitzondering hierop is de eerste kennismakingsles. 

 

6. Het tonen van de lidkaart kan van ieder lid worden geëist door een bestuurslid of de 

leiding. 

 

7. Ieder lid moet de afdeling aannemen die door het technisch bestuur (leiding) wordt 

toegewezen. Uitzonderingen kunnen door de leiding van de afdeling in samenspraak met 

de hoofdleiding worden toegestaan. 

 

8. De leden worden verdeeld over verschillende afdelingen volgens leeftijd en kunnen. 

 

9. De indeling van de turnlessen zal telkens bij het begin van het    seizoen   worden 

medegedeeld en kan worden aangepast naargelang de  noodwendigheden. 

 

10. Voor de minderjarige leden wordt van de ouders verlangd dat zij de leiding verwittigen bij  

afwezigheid van hun zoon/ dochter. 

 

11. Ieder lid dient in orde te zijn met de voorgeschreven kledij voor de wedstrijden.  Tijdens 

de turnlessen is de keuze van de kledij vrij, voor zover ze voldoet aan de norm van 

gymnastiekkledij. 

 

12. De kringkledij dient door de leden te worden aangeschaft. 

 

13. De gymnasten mogen 10 minuten voor de aanvang van de les ter   plaatse zijn . De 

kinderen dienen zich onmiddellijk huiswaarts te  begeven na het beëindigen van de 

turnlessen. 

 

14. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers of in de  turnzalen. 

 

15. Tijdens de turnlessen wordt de toegang ontzegd aan elk   onbevoegd  persoon. 

 

16. Telaatkomers mogen enkel mits toestemming van de lesgever   hun  plaats  innemen. 

 

17. De lesgever zorgt voor de orde en het gunstig verloop van de les. 

 

18. De leden zijn volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd  aan de leiding, het 

toezichtpersoneel en het bestuur. Deze  hebben het recht een lid wegens wangedrag van 

de les uit te sluiten. 

 

19. Voor zwaardere straffen beslist het bestuur in samenspraak met de leiding.  Bij uitsluiting 

wordt het  betaalde lidgeld  niet terugbetaald. 
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20. Iedereen kan lid worden van ILOKA, ongeacht nationaliteit,  geloofsovertuiging of 

huidskleur.  De leiding zal erop toezien dat racistische opmerkingen en pestgedrag  niet 

worden geduld. Pestgedrag is ontoelaatbaar (uitsluiting na 1 verwittiging) en 

          fair- play is zowel in de les als op wedstrijden van toepassing.  

 

21. Het bestuur en de leiding is niet verantwoordelijk voor diefstal of  beschadiging  van 

persoonlijke voorwerpen . 
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