
UITLEG BIJ ORGANOGRAM GO4GYM VZW 

1. Algemene vergadering : is het hoogste orgaan binnen de VZW. De leden 

van de algemene vergadering zijn terug te vinden in de ledenlijst die ter 

beschikking ligt op de zetel van de VZW. De algemene vergadering komt 
samen zoals in de statuten staat omschreven. 

2. Raad van bestuur: is belast met de voorbereiding van de algemene 

vergadering en alle taken die in de statuten worden vermeld. De namen 

van de leden worden neergelegd in het Belgisch staatsblad.  
3. Dagelijks bestuur: is belast met de dagelijkse leiding van de club. In het 

dagelijks bestuur zetelen voorzitter, secretaris, penningmeester, 

jeugdsportcoördinatoren en alle taken die een dagelijkse leiding 

vereisen. De namen van de leden van het dagelijks bestuur zijn terug te 
vinden in de onthaalbrochure en op het organogram. 

4. Technisch bestuur: is belast met alle (turn) technische aspecten van de 

vzw (verdeling van uren, plaatsen van trainers, indeling van groepen,…). 

Het technisch bestuur bestaat uit 3 jeugdsportcoördinatoren (Competitie, 

recreatief, dans) aangevuld met de verantwoordelijken van de 
disciplines. 

5. Jeugdsportcoördinator: Is verantwoordelijk voor het jeugdsportbeleid van 

 zijn afdeling. Onder de jeugdsportcoördinator staan de verschillende 

 verantwoordelijken van de disciplines (bvb jeugdsportcoördinator 
 competitie heeft onder zich de verantwoordelijken van AGD, AGH, TUM 

 en TRA). 

6. Verantwoordelijke disciplines : deze personen helpen de 

jeugdsportcoördinator bij zijn taken. Zij zijn de schakel tussen de 
jeugdsportcoördinator en de trainers. 

7. Trainers: staat in voor de dagelijkse leiding van zijn of haar groep. Ze 

worden ondersteund door de verantwoordelijken disciplines en volgen 

het beleid dat door de jeugdsportcoördinator werd uitgestippeld. 
8. Werkgroepen: naar aanleiding van een belangrijke manifestatie of een 

thema wordt een werkgroep samengesteld. Die bestaat uit leden van het 

dagelijks  bestuur aangevuld met vrijwilligers die mee willen helpen om 

de manifestatie te doen slagen 

Werkgroepen zijn er onder andere voor (niet-limitatief) 
 Ledenbeheer 

 Communicatie 

 Subsidies 

 Kwaliteit 
 Veiligheid 

 Kledij 

En specifiek voor de manifestaties: 

 Turngala 

 Danswedstrijd 

 Turnwedstrijd 

 Dansvoorstelling 

 Clubkampioenschap en berevettendag 

 Familiefeest 


