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• Doel :  

Gymnastiek in de ruimste zin van het woord bevorderen, en leden de mogelijkheid 
bieden om zo goed en plezierig mogelijk te sporten 

• Sportbond 
De vereniging is hiervoor aangesloten bij de KNGU 

• Strategisch doel: 
DE Helmondse gym- en turnvereniging, die met een echte wedstrijd- 
trainingsaccommodatie, een toonaangevende rol blijft spelen in het regionale en 
nationale wedstrijdgebeuren, voor zowel dames- als herenturnen.  
Dit alles op basis van een zo breed mogelijk opgezette, kwalitatief hoogstaande  
recreatie gymnastiek, gegeven door geschoolde krachten op locatie (zo dicht 
mogelijk bij de leden). 

• Ledenaantal:  
Ongeveer 400 leden, met doel om te groeien naar 500 leden binnen drie jaar. 
Enerzijds door een toename van het aantal jongensleden en uitbreiding van groepen 
in Helmond-West en Brandevoort, anderzijds door groei van het ledental per 
jeugdgroep in de recreatieafdeling. 

• Bestuurlijk kader en vrijwilligers: 
Ongeveer 50-60 vrijwilligers (zowel bestuur, technisch en commissies) 
Bestuur wil zoveel mogelijk taken via commissies regelen (activiteitencommissie, 
technische commissie, financiële commissie, kampcommissie etc) 
Nieuwe assistenten starten in een recreatiegroep (leerproces van de basis) 
(Recreatie)-groepen bestaan in principe uit ongeveer 15 leden (in ieder geval tussen 
13 en 20 leden) met 1 trainer en 1 of 2 assistenten (eventueel nog een extra 
beginnend assistent ivm opleiding). 

• Doelgroepen: 
Lesmogelijkheden voor alle leeftijden vanaf 3 jaar 
Mogelijk uitbreiding van doelgroepen: 
o.a. voor jonge kinderen in het kader van het beweegdiploma, een en ander in 
samenwerking met JIBB. 

• Aanbod:  
Groot lesaanbod, zowel op wedstrijdniveau (diverse niveau’s , minimaal regionaal 
niveau) als recreatief  voor alle leeftijden en voor jongens en meisjes, maar ook bv 
streetdance, 55+, zumba, freerunnen en ontwikkeling van nieuwe moderne 
bewegingsvormen. 
Nieuwe initiatieven, mogelijkheden, etc zijn welkom, maar moeten natuurlijk wel even 
getoetst worden op haalbaarheid. 

• Sociale aspecten:  
Het plezier in turnen en bewegen staat voorop bij onze vereniging. Vriend(inn)en 
komen gezellig samen sporten. Bij de jong-talent- en wedstrijdgroepen wordt 
daarnaast ingezet op presteren. Plezierig presteren is dan het motto. Beide 
elementen versterken elkaar.  
Doorschuiven van leden naar hoger of lager nivo (promotie-degradatie) mag niet ten 
koste gaan van leden. Denk ook aan vriendinnen en plezier samen. 

• Veiligheid 
Vooropstellen van veiligheid voor zowel sporters als kader (veilig materiaal en 
accommodatie). 
Prestaties mogen niet ten koste van veiligheid en plezier in turnen gaan (denk hierbij 
aan boogjes en rugblessures, niet ieder kind heeft hiervoor de fysieke mogelijkheden, 
maar dit wil niet zeggen dat zij dan geen leuke turn(st)er kan worden). 
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• Opleiding 

Opleiden kader ivm kwaliteit, continuïteit en het meegroeien in nieuwe 
ontwikkelingen. 
Minimaal nivo2-opleiding voor assistenten en recreatietrain(st)ers en minimaal nivo3 
voor (assistent)wedstrijdtrain(st)ers (en bij voorkeur nivo4). 

• Werkgebied:  
Mierlo-Hout (Odulfus) 
Helmond-West (Westwijzer) 
Stiphout (Gasthuisstraat) 
Brandevoort (De Vendelier en De Veste) 
Turnhal Rakthof 

• Accommodaties/materialen:  
5 verschillende gymzalen op diverse plaatsen + permanent ingericht turncentrum aan 
de Raktweg, allen voorzien van voldoende turnmaterialen. 
De vereniging wil graag faciliteren in nieuwe middelen/mogelijkheden, die 
aantrekkelijk kunnen zijn, denk hierbij aan airtumbling, plankoline, klein spelmateriaal 
(als hier in de zaal opbergmogelijkheden voor zijn). 
Melding van mankementen gebeurt zo snel mogelijk door leiding aan contactpersoon. 

• Financiën:  
Contributie en jeugdsubsidie van gemeente Helmond zijn inkomsten. 
Daarnaast acties zoals Grote Club Actie en een aantal sponsoren. 

• Aandachtspunten 
- Steeds weer invullen van goed technisch kader en opleiden van kader 
- Binden van jonge vrijwilligers in commissies 
- Vasthouden als lid of vrijwilliger van recreatieleden (vanaf +/- 13 jaar) 

 


