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 Praktische afspraken

LEDENVADEMECUM
DE GYMPIES KEERBERGEN VZW

Wij streven naar kwaliteitsvolle lessen! Dat vraagt ook een engagement van de 
leden zelf en de ouders. Voor een vlot verloop en een goed begrip volgen 
hieronder enkele praktische afspraken.

 Stiptheid – we willen onze lestijd optimaal benutten, dus kom op tijd, dat 
wil zeggen 10 minuten voor het begin van de les. 

 Toiletbezoek vóór de les – zodat we geen tijd verliezen tijdens ons 
lesuurtje.

 Geen snoep, kauwgom of frisdrank in de zaal – water is wel toegestaan.

 Afval – laten we niet achter in de zaal, maar in de vuilnisbak.

 Geen buitenschoenen in de gymzaal – wel blootsvoets of op lichte 
pantoffels.

 Turnkledij - turnpakje of short met T‐shirt. De club verkoopt turnpakjes, 
shorts en topjes, maar de aanschaf daarvan is vrijblijvend.  Meer info 
hierover in de Webshop op onze website.

 Juwelen of waardevolle voorwerpen laten we thuis. De kleedkamers 
worden niet bewaakt.

 Bij de jongste kleuters kunnen de ouders de laatste 10 min van de les in 
de zaal bijwonen. Bij het begin van de les vragen we de ouders om het 
afscheid kort te houden, dit maakt het gemakkelijker voor de kinderen.

 Brengen en afhalen kinderen – er is geen toezicht voor of na de les.

 Afwezigheden – kom regelmatig, de beste manier om veel bij te leren! Ben 
je toch verhinderd, dan hoef je dit niet vooraf te melden. Kan je een langere 
periode niet komen, dan moet je dit melden via info@gympies.be. 

mailto:info@gympies.be


 Inschrijvingsinformatie

Algemene voorwaarden

Het seizoen start op 1 september en eindigt half juni voor de jeugd, eind juni 
voor de volwassenen. 

Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Uitzondering: In de zomervakantie proberen we enkele lessen voor de 
volwassenen te organiseren, indien er lesgevers beschikbaar zijn. Voor deze 
lessen hoef je geen lid te zijn of in te schrijven, maar kunnen per les ter plaatse 
betaald worden.

Instappen kan op elk ogenblik in het seizoen.

Iedereen kan een gratis proefles volgen. Je hoeft hiervoor geen afspraak te 
maken, gewoon aanmelden bij de lesgever bij het begin van de les. Na de gratis 
proefles is inschrijving verplicht om lessen te kunnen bijwonen.

Inschrijven doe je online via onze website: www.gympies.be.  Het lidgeld kan via 
overschrijving of cash worden betaald. Lidmaatschap is pas effectief na 
ontvangst van het lidgeld.

Na inschrijving kan je een attest van lidmaatschap downloaden op het 
inschrijvingsplatform. Er worden geen lidkaarten uitgereikt. 

Inschrijvingen worden op regelmatige basis gecontroleerd tijdens de lessen.

Algemene voorwaarden

Inschrijven impliceert akkoordverklaring met dit 
vademecum: praktische afspraken, inschrijvings-

voorwaarden, privacyverklaring,… (lijst niet exhaustief)
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 Inschrijvingsinformatie

Lidgelden

Het lidgeld omvat een aansluiting bij de federatie en verzekering.

De lidgelden worden berekend op basis van het aantal lesuren per week 
gedurende een volledig seizoen. Betaling per les, maand of kwartaal is niet 
mogelijk. 

Sociaal tarief is mogelijk voor gezinnen die OCMW-steun genieten of een 
attest van behoeftigheid kunnen voorleggen. Neem hiervoor contact op via 
info@gympies.be. 

Tarieven worden aangepast na elke schoolvakantie. Tussentijds worden er 
geen aanpassingen of verrekeningen gemaakt.

Er kan geen korting gegeven worden voor kinderen die door omstandigheden 
niet elke week kunnen komen.

Lidgelden
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 Inschrijvingsinformatie

uren/week sep-juni herfstvak.-
jun

kerstvak. –
jun

krokusvak.-
juni

paasvak
-juni

1 € 140 € 119 € 98 € 77 € 67
1,5 € 180 € 151 € 122 € 93 € 79

2 € 220 € 183 € 146 € 109 € 91

2,5 € 260 € 215 € 170 € 125 € 103

3 € 300 € 247 € 194 € 141 € 115

3,5 € 330 € 271 € 212 € 153 € 124

4 € 360 € 295 € 230 € 165 € 133

4,5 € 390 € 319 € 248 € 177 € 142

5 € 420 € 343 € 266 € 189 € 151

5,5 € 435 € 355 € 275 € 195 € 155

6 € 450 € 367 € 284 € 201 € 160

6,5 € 465 € 379 € 293 € 207 € 164

7 € 480 € 391 € 302 € 213 € 169

7,5 € 495 € 403 € 311 € 219 € 173

8 € 510 € 415 € 320 € 225 € 178

8,5 € 525 € 427 € 329 € 231 € 182

9 € 540 € 439 € 338 € 237 € 187

9,5 € 555 € 451 € 347 € 243 € 191

10 € 565 € 459 € 353 € 247 € 194

10,5 € 575 € 467 € 359 € 251 € 197

11 € 585 € 475 € 365 € 255 € 200

11,5 € 595 € 483 € 371 € 259 € 203

12 € 605 € 491 € 377 € 263 € 206

Lidgelden
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 Inschrijvingsinformatie

Hoe inschrijven?

Inschrijven doe je online via www.gympies.be Het lidgeld kan via 
overschrijving of cash worden betaald. Lidmaatschap is pas effectief na 
ontvangst van het lidgeld.

Na inschrijving kan je een attest van lidmaatschap downloaden op het 
inschrijvingsplatform. Er worden geen lidkaarten uitgereikt. 

Controle van de inschrijving gebeurt op regelmatige basis aan de hand van 
groepslijsten tijdens de lessen.

Groepsindeling jeugdgroepen

De lesgroepen bij de jeugd zijn ingedeeld per leeftijd, niet per niveau. Binnen 
elke les wordt gedifferentieerd lesgegeven, aangepast aan de verschillende 
niveaus binnen de groep.

Je kan enkel inschrijven voor de lessen van jouw geboortejaar. Afwijkingen 
worden toegestaan voor kinderen die op school in een andere leeftijdsgroep 
zitten. Neem hiervoor contact op met info@gympies.be.

Inschrijvingsprocedure

LEDENVADEMECUM
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Inschrijven impliceert akkoordverklaring met dit 
vademecum: praktische afspraken, inschrijvings-

voorwaarden, privacyverklaring,… (lijst niet exhaustief)

http://www.gympies.be/
mailto:info@gympies.be


 Inschrijvingsinformatie

Start inschrijvingen & voorinschrijvingen

Aan het einde van elk seizoen krijgen de leden de kans om met voorrang op 

nieuwe leden hun lidmaatschap te verlengen voor het volgende seizoen. 

Dit is uiteraard volledig vrijblijvend, maar toch sterk aanbevolen aangezien 

verschillende groepen elk seizoen opnieuw snel volzet zijn. 

Vanaf 15 juli worden de inschrijvingen opengesteld voor iedereen, dus ook 

nieuwe leden. Vanaf dan kan geen voorrang meer gegeven worden aan oud-

leden.

Uitschrijvingen & terugbetalingen

Tot 30 september kan je na inschrijving terug uitschrijven, met gedeeltelijke 
terugbetaling van het lidgeld (inhouding van 35 euro administratiekosten).

Vanaf oktober enkel terugbetaling bij uitschrijving om medische reden en bij 
een afwezigheid van minstens 3 maanden. Informeer naar de voorwaarden 
voor terugbetaling via info@gympies.be, 

Start inschrijvingen & voorinschrijvingen
Uitschrijvingen
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 Communicatie

Wil je op de hoogte blijven van de Gympies-activiteiten? 
Op tijd vernemen wanneer de voorinschrijvingen van start gaan? 
Een herinnering krijgen wanneer er les of geen les is?
Geen enkele info missen over onze turnshows of het turnkamp?

Duid bij je inschrijving dan aan dat je onze nieuwsbrieven wil ontvangen. 

Toch geen nieuwsbrief ontvangen? 
Dan worden ze mogelijk geblokkeerd, kijk het even na in je map met 
spam/ongewenste afzenders en voeg ons afzendadres toe aan je veilige 
afzenders.

Alle nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website!

LEDENVADEMECUM
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 Verzekeringen

Onze leden zijn verzekerd voor lichamelijke schade en burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

Enkele vuistregels

Wie 5 euro toeslag betaalt, geniet verhoogde waarborgen
(hogere uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit)

 Er is steeds een vrijstelling van 25 euro, na tussenkomst van het ziekenfonds

 Aangifte moet binnen 8 dagen ingediend zijn, zo niet kan ze afgewezen worden.

Hoe ga je te werk:

 Vul het ongevallenformulier volledig in - vergeet hierbij je handtekening en het 
kleefbriefje van het ziekenfonds niet - en laat het vervolledigen door je trainer 
én arts.

 Bezorg het aangifteformulier via info@gympies.be of op het adres Bakestraat 
13a, 3140 Keerbergen.

 De federatie handelt het dossier verder rechtstreeks met jou af, tot en met de 
schadebetaling.

 Vergeet je genezingsattest niet op te sturen, vooraleer je opnieuw de turnzaal in 
duikt!

Polisvoorwaarden en formulieren voor ongevalsaangifte en genezingsverklaring 
kan je hier bekijken en downloaden.

Contactpersoon voor verzekeringen bij GymFed:
Leen Brusselmans, 09 243 12 03

LEDENVADEMECUM
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 Rechtsvorm

De Gympies werd in 1985 opgericht als een feitelijke vereniging. 

Sinds 27 mei 1997 is De Gympies Keerbergen vzw een vereniging zonder 
winstoogmerk, met ondernemingsnummer 468.149.813. 

De oprichtingsstatuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 
december 1999. 
In 2004 werden de statuten aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving, onder 
begeleiding van het VSDC (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor 
vzw’s).

De administratieve, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen worden 
behartigd door VP Accountans & Belastingconsulenten.

LEDENVADEMECUM
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 Informatieplicht vrijwilligerswet

Deze informatie is bestemd voor leden en niet-leden die meewerken aan de 
organisatie of voorbereiding van een activiteit van De Gympies Keerbergen vzw.

1. Gegevens club

Naam: De Gympies Keerbergen vzw

Adres: Bakestraat 13a

Tel.: 015  55 59 61

E-mail: bestuur@gympies.be

Juridisch statuut: VZW

Doelstelling: 

De vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al 
haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod 
van diverse disciplines binnen de gymnastiek, en dit voor alle leeftijden. De 
vereniging mag alle roerende en onroerende goederen of rechten, die voor de 
verwezenlijking van haar doel noodzakelijk zijn, verwerven. Tevens mag zij 
diverse evenementen inrichten die bijdragen tot een nauwer contact met haar 
leden onderling, met hun familie, vrienden en relaties, alsook met alle 
sportverenigingen of organisaties.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, 
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij 
werd opgericht.
De vereniging eigent zich het recht toe onderafdelingen te stichten en deel te 
nemen aan andere sportactiviteiten. Dit alles in de meest ruime zin.

LEDENVADEMECUM
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 Informatieplicht vrijwilligerswet
2. Verzekeringsinformatie 

Niet-leden
Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten: 
•De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering 
van de contractuele aansprakelijkheid
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: AIG Europe – polisnr. 2.009.845

Leden
Waarborgen waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten: 
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van 
de contractuele aansprakelijkheid
Persoonlijke ongevallen en rechtsbijstand
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten:  AIG Europe – polisnr. 2.009.845

3. Kostenvergoedingen 

De club betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk dat verricht 
wordt in het kader van een activiteit of de voorbereiding van een activiteit die 
ingericht wordt door De Gympies Keerbergen vzw.

4. Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven 
in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek:
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 
vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken 
buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete 
van honderd tot vijfhonderd frank”.

Vervolg
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 Privacyverklaring

Algemeen

De Gympies Keerbergen vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming 
van uw persoonsgegevens en stelt alles in het werk om uw privacy te waarborgen.

Deze privacyverklaring licht toe op welke wijze De Gympies Keerbergen vzw omgaat 
met persoonsgegevens. De Gympies Keerbergen vzw houdt zich daarbij aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat de volgende richtlijnen worden gevolgd:
• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel 

waarvoor ze zijn verstrekt. De doeleinden en types van persoonsgegevens zijn 
beschreven in deze Privacyverklaring;

• De verwerking van uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot de gegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens.

• Gepaste technische en organisatorische maatregelen werden en worden 
genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

• Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit 
nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• U wordt op de hoogte gebracht van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens 
én die rechten worden op een respectvolle manier behandeld.

De Gympies Keerbergen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan 
dit via onderstaande contactgegevens:

Naam club: De Gympies Keerbergen vzw
Adres: Bakestraat 13a, 3140 Keerbergen
Emailadres: info@gympies.be

1/4
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 Privacyverklaring

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

De Gympies Keerbergen vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende 
doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden 

georganiseerd door of met medewerking van De Gympies Keerbergen vzw 
(uitvoering van de overeenkomst)

• Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen 
(gerechtvaardigd belang)

• Het verkrijgen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke 
verplichting)

• Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
• Vrijwilligerswerk tijdens evenementen of het faciliteren van de werking van De 

Gympies Keerbergen vzw (gerechtvaardigd belang)
• Deelname aan internationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende 
persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.
• Identificatiegegevens: 

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, 
rekeningnummer, gender
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, 
telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: 
identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit 
(indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

• Persoonlijke kenmerken:
(Sporttechnische) diploma’s

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties: 
GymnastiekFederatie Vlaanderen

vervolg – 2/4
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 Privacyverklaring

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan De Gympies Keerbergen vzw verstrekt, kunnen aan derden 
worden doorgegeven indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de 
bovenvermelde doeleinden.
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
Lokale overheid: Het verkrijgen van subsidies

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) 
dan diegene waarmee De Gympies Keerbergen vzw een 
verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken 
opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit 
wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of 
gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor 
de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van 
die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten 
de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname 
aan internationale stages & wedstrijden.

Minderjarigen

De Gympies Keerbergen vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen 
jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de 
ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig 
lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele 
toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

Bewaartermijn

De Gympies Keerbergen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de 
wet is vereist. De Gympies Keerbergen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet 
langer bij te houden dan 5 jaar.

Vervolg – 3/4
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 Privacyverklaring

Beveiliging van de gegevens
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens De Gympies Keerbergen vzw kennis kunnen nemen 

van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
• De Gympies Keerbergen vzw hanteert een gebruikersnaam en 

wachtwoordbeleid op al deze systemen.
• Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie voor pseudonimisering en/of  

encryptie van uw persoonsgegevens.
• Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen 

herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig 

bijgestuurd of verbeterd.
• De medewerkers van De Gympies Keerbergen vzw zijn geïnformeerd over het 

belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens 
die De Gympies Keerbergen vzw heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres 
kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende 
seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang 
brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na afloop van het seizoen. 

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.
U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten 
overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. De Gympies 
Keerbergen vzw kan vragen om u te legitimeren hiervoor.

Klachten
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u 
contact opnemen met De Gympies Keerbergen vzw of de Gegevensbeschermings-
autoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wijziging privacyverklaring
De Gympies Keerbergen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste 
wijziging gebeurde op 16.05.2018.

Vervolg – 4/4
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 Beeldmateriaal

Tijdens de lessen en activiteiten die worden ingericht door De Gympies 

Keerbergen vzw, kunnen foto’s of filmopnames worden gemaakt. Het meeste 

beeldmateriaal wordt via gesloten kanalen enkel met de leden gedeeld. Een 

beperkte selectie kan ook worden gebruikt om onze werking te promoten op 

onze website, sociale media-kanalen of gedrukt promotiemateriaal. 

De club verbindt zich ertoe enkel beeldmateriaal te gebruiken dat de integriteit 

van de afgebeelde leden niet aantast en waartegen normaliter geen aanstoot 

kan worden genomen. Leden kunnen op elk ogenblik vragen om de publicatie 

van foto’s of filmopnames op websites of sociale mediakanalen ongedaan te 

maken. Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan info@gympies.be. 
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 Gezond en ethisch sporten

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke 
doelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid, die wij als club 
onderschrijven. 

De Gympies Keerbergen vzw is begaan met de gezondheid en het welzijn van 
haar sporters en onderschrijft

 de Panathlon-verklaring over de rechten van het kind in de sport, 
gepubliceerd in 2004

 de campagne Coole Gymmanieren van de GymnastiekFederatie 
Vlaanderen, gelanceerd in 2008

 de Gedrags- en Ethische Code voor trainers, gymnasten, juryleden en 
ouders

 het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" ter ondersteuning 
van pedagogisch en ethisch verantwoord sporten. Dit project beoogt een 
verantwoord en veilig klimaat in de gymclub, met zorg voor de integriteit 
van de leden. 

Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag? 
Contacteer onze API’s ( (aanspreekpunten integriteit)!

De contactgegevens vind je op de laatste pagina, 
in de rubriek Contact
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 Kwaliteitslabel

Dat vrijwilligerswerk allang niet meer zo vrijblijvend is als de naam laat 
vermoeden, staat als een paal boven water. Audits, SWOT-analyses en andere 
managementtools hebben een tiental jaar geleden al hun intrede gedaan in 
de sportclubs. De GymnastiekFederatie Vlaanderen gaat er prat op dat haar 
kwaliteitsproject vandaag beschouwd mag worden “als het langstlopende 
kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymnastiekclubs op 
een structurele manier naar een hoger niveau getild worden”. 

In 2005 was De Gympies Keerbergen vzw een van de eerste clubs die 
meewerkte aan het –toen nog vrijblijvende- kwaliteitsproject IKGym. Een 
instrument dat ontwikkeld was door de VUB in samenwerking met de 
GymnastiekFederatie Vlaanderen om de kwaliteit van de werking van de 
gymclubs in Vlaanderen te meten, en op basis daarvan 
verbeteringsvoorstellen te formuleren.

Ondertussen kreeg IKGym een opvolger met Q4Gym, Quality for Gymnastics. 
In april 2014 viel onze club opnieuw een grondige audit te beurt, waarin de 
kwaliteit van zowel de lessen, als het clubmanagement onder de loep werd 
genomen. Er werd gepeild naar het algemeen beleid, interne en externe 
communicatie, clubsfeer en clubcultuur, strategische planning, 
budgetcontrole, opleidingsniveau van de lesgevers, sporttechnische 
organisatie, enzovoort. Onze club behaalde het Q4Gym-label ‘met grote 
onderscheiding’.

In 2018 werd het kwaliteitslabel opnieuw verlengd 
voor De Gympies Keerbergen vzw. Info over dit 
kwaliteitslabel vind je hier.

LEDENVADEMECUM
DE GYMPIES KEERBERGEN VZW

http://www.q4gym.be/home


 Contact en meldpunten

Aanspreekpunten Integriteit (API) binnen de club:
An Van der Auwera, 0497 29 81 92 an@gympies.be
Stef Reymenants, 0494 67 57 11 stef@gympies.be
Geert Verstreken, 0475 26 51 18 geert@gympies.be

Aanspreekpunten Integriteit (API) binnen de federatie:
Caroline Jannes, tel. 09 243 12 00 api@gymfed.be

Meer info over integriteit en ethisch sporten vind je in de rubriek Gezond 
en Ethisch Sporten.
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Contact & info: info@gympies.be

Maatschappelijke zetel: 
Bakestraat 13a, 3140 Keerbergen – 015 55 59 61 (voorzitter)

Adres sportactiviteiten:
Putsebaan 103, 3140 Keerbergen – 015 50 90 73 (sportdienst)

Raad van Beheer: bestuur@gympies.be
Ilse De Smedt, voorzitter ilse@gympies.be
Patricia Hautekeete, penningmeester patricia@gympies.be
Wouter Penninckx, bestuurder wouter@gympies.be
Geert Verstreken, bestuurder geert@gympies.be

Verantwoordelijke recreatief aanbod: 
Wouter Penninckx wouter@gympies.be

Verantwoordelijke competitief aanbod:
Geert Verstreken geert@gympies.be
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