
 

Beleidsplan Turnclub “Haasdam” Hoogboom     

 

Doelstelling : 

 
 Op een sociale manier onze kinderen, jeugd en dames van 

Hoogboom een beter lichaamsbesef bijbrengen. 
 Basisvaardigheden van de turnsport bijbrengen om zo de 

gezondheid te bevorderen. 
o op een recreatieve, didactische en pedagogisch 

verantwoorde manier. 
o tijdens gemiddeld 1 uur training per week zodat deze 

basis lichaamsontwikkeling nog kan gecombineerd 
worden met een andere sport. 

 Wij verkiezen een zo interessant mogelijk lidgeld zodat onze club 
voor iedereen toegankelijk is. 

 
Bestuurlijke Doelstellingen : 

 

 Ledenbestand volledig automatiseren en data en adressen van 
alle drop-outs bijhouden. 

 Jeugdleden vanaf 14 jaar stimuleren om taken op te nemen in 
functie van doorstroming naar begeleiding en bestuur. 

 De taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers 
duidelijk omschrijven/afbakenen. 

 Meewerken aan gemeentelijke, provinciale en Vlaamse 
initiatieven. 

 Contacten met ouders en de jeugdleden uitbreiden. 
 Opleiding en bijscholing van de jeugdsportbegeleiders. 

 Opmaak van de website. 
 Opmaak van een clubpromotiefolder 

 Jaarlijks promotieaffiches en flyers uitdelen in de regio. 
 

Sportieve Doelstellingen : 

 
 zoveel mogelijk kinderen, jeugd en dames op een 

(kind)vriendelijke manier te laten genieten van de basisturnsport 
om zo tot een beter lichaamsbesef te komen en ze te integreren 

in de club. 
 Hiervoor kunnen wij gebruik maken van aangepast en vernieuwd 

sportmateriaal in een aangepaste, aantrekkelijke en hygiënische 
sporthal. 

 Wij laten onze lesgevers bijscholingen volgen om zo op een 
vernieuwende en aantrekkelijke manier te kunnen lesgeven. 

 Wij trachten een echte clubsfeer te creëren door onder andere 
een clubuniform aan te bieden. Ook activiteiten als op een 



turnkring-waardige manier Sinterklaasfeest te houden en een 

einde seizoensactiviteit te organiseren, versterken de clubsfeer. 
 Wij bieden ook extra sportinitiatieven aan zoals : airtrack, rope-

skipping, Nordic Walking initiaties, Tarzan-klimparcours, 

wandeltocht, fietstocht, minigolf, fitometer,… waar mogelijk. 
 

 
Wij hopen en trachten onze club uit te bouwen om veel kinderen, 

tieners, jeugd en dames van Hoogboom en Kapellen aan het sporten 
te zetten en vooral te houden en dit op een zo professioneel 

mogelijke manier. 
Wij hopen dat we om deze doestellingen te kunnen bereiken een 

goede, sportieve samenwerking met de sportdienst Kapellen kunnen 
behouden en verder kunnen uitwerken door o.a. vernieuwing en 

uitbreiding turnmateriaal. 
 

       Het Bestuur 
       “Turnkring Haasdam” 
 

 


