
Bijlage 7: jaarverslag 
 

BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN 

 

20 augustus 2018: startvergadering 
Opvolgvergadering met Gymfed met uitleg over het ledenbeheer 

verzekering 

gymstar mogelijkheden 
etc 

Invullen sportsubsidies gemeente Kapellen 
Overlopen programma turnjaar 2018-2019 
Opstellen onthaalbrief september 

Verdelen van info flyers 
Opstellen affiches om rond te dragen 

Voorbereiden nieuwe ledenlijsten 
Inschrijvingsformulieren voorbereiden 
Opendeurdag/onthaaldag voorbereiden 

Contacteren Vlabus / Gabriella voor dames dinsdag - donderdag en bespreken 
programma 

 
28 augustus 2018 
Nazicht materiaal en oppoetsen 

Tellen van aantal t-shirts en bestellen nieuwe 
 

5 september 2018 14u  
Afspraken overlopen nieuwe werkjaar 
Voorbereiden eerste les en nieuwe inschrijvingen 

Bespreking verdeling groepen 
klaarzetten tafels voor ontvangscomitee en verkoop t-shirts 

Ontvangst ouders 
Inschrijving nieuwe leden 
Verkoop t-shirts en maillots 

Presentatie club 
 

24 september 2018 
Evaluatie opendeurdag/onthaaldag 
Bespreking nieuwe inschrijvingen 

Overlopen betalingen / niet-betalingen 
Doorgeven verzekeringen 

Opstellen herinneringsbrief voor niet-betalingen 
 

20 november 2018 
Afspraken rond aankoop en verpakking Sint-pakketjes 
Voorbereiding Tarzan-parcours en opstellen brief 

Afspraken met school Sint-Jozef Ekeren Donk / afzeggen sporthal  
Aanpassen ledenlijst 

Aanmaningen niet-betalingen 
Opstellen onthaalbrief januari met bespreking tarieven 
 

 
18 januari 2019 

Opvolging subsidiedossier en bespreking acties  
Overlopen programma 2de semester en activiteiten plannen  



Nodige brieven opstellen 

 
23 april 2019 

Organiseren spelnamiddag ter afsluiting van turnjaar op 5/6 
Aanvraag Oude Gracht voor spelnamiddag van 5/6 

Brieven opstellen spelnamiddag 
Bestelling traktatie kinderen 
Voorbereiding en opstellen fietstochten dames dinsdag 

Voorbereiding en opstellen fietstochten dames donderdag 
 

12 juni 2019 
Afsluiten werkjaar 
Evaluatie activiteiten van de kinderen 

Vooruitblik volgend werkjaar 
Brieven/folders/affiches opstellen en bestellen 

Brieven laten uitdelen in school De Platanen 
 
19 augustus 2019: startvergadering 

 
 

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

 

Wekelijkse turnmomenten 
 
Extra activiteiten: 

28 november en 5 december 2018 
zwarte pieten parcours (2x) en uitdelen verrassing (5/12) 

1 december 2018 
sinterklaasstoet in Hoogboom  

20 februari 2019 

Tarzan klimfestijn voor kleuters en meisjes en jongens van 1ste tot 6de 
leerjaar 

6 juni 2019 
 Spelnamiddag in de Oude Gracht voor groep 1-2-3-4 
20 juni 2019 

 Fietstocht dames dinsdag 
25 juni 2019 

 Fietstocht dames donderdag 


