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1.2 Werking van de club
Omschrijving bestuursfuncties
Voorzitter




Coördineert de werking van de club
Is aanspreekpunt binnen de club voor elke beslissing
Stelt de vergaderkalender op, stelt de agenda op en nodigt de leden uit.

Ondervoorzitter






Neemt de taak van de voorzitter over bij diens afwezigheid
Is verantwoordelijk voor het protocol tijdens de wedstrijden die de club
organiseert
 Correct ontvangen VIP
 In goede banen leiden van de wedstrijden (op- en afmars gymnasten,
wedstrijdvolgorde, goede staat turnmat, …)
 Verzorgen medaille-uitreiking
Spreekt tot het publiek ter gelegenheid van feesten en activiteiten.
Is administratief verantwoordelijk voor een aantal dossiers zoals
 Kwaliteitslabel Q4GYM
 Aanvraag subsidies
 Publicatie statuten in staatsblad
 Opvolging verandering vzw wetgeving
 Bijhouden ledenregister raad van bestuur en algemene vergadering

Penningmeester







Houdt de boekhouding bij en zorgt voor een sluitende boekhouding.
Stelt de jaarlijkse begroting op.
Licht de jaarrekening toe t.a.v. de algemene vergadering en bereidt de
documenten voor ter kwijting van de bestuurders.
Maakt een prognose van de kosten van elke geplande activiteit.
Licht na elke activiteit het resultaat toe.
Geeft advies inzake de financiële haalbaarheid bij voorstellen tot aankoop van
materiaal, bij voorstellen tot deelname aan nationale en internationale
competities en wedstrijden.

Secretariaat




Verzorgt de verslaggeving van elke bestuursvergadering (dagelijks bestuur,
raad van bestuur) en de algemene vergadering
 Redactie van het verslag van elke vergadering
 Verspreiden van het verslag van elke vergadering
Ledenlijsten
 Inschrijven van de leden conform de modaliteiten van de Gymfed





Bijhouden van het ledenbestand
o Opvolgen van in- en uitschrijvingen van leden
o Controle op de betaling lidmaatschap in functie van de
verzekering
 Communicatie
o Opmaak berichtgeving voor de ouders in geval van activiteiten
 Verzorgen van de inschrijvingen van de gymnasten voor wedstrijden en
competities
 Ter beschikking stellen van verzekeringsformulier in geval van ongeval
en opvolgen van deze dossiers
Verzorgen (website) --- Peter Maes
 Publicatie nieuws keur en recreanten
o aanbod
o Wedstrijden, stages, turnshow
 Publicatie behaalde resultaten
 Publicatie regeling turnshow
 Trainers en verdeling turngroepen
 Regeling van trainingen (begin- en einduur)
 Missie, visie, historiek van de club
 Leden raad van bestuur en algemene vergadering

Verdeling en inhoud bestuursfuncties

