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1.Onze visie en onze missie  

 
We zijn een kleinere (re)creatieve turnclub, aangesloten bij de Gymfed federatie. Binnen 
onze club stellen we het familiale gehalte sterk voorop. We vinden het erg belangrijk om 
iedereen een warm gevoel te geven. Door tijdig een babbeltje, een complimentje, een 
feestje, … te doen betrekt de club iedereen bij de familie. 
Naast de gezellige sfeer zoeken we naar een evenwicht met resultaat.  
Onze turnclub is een recreatieve club. Het plezier van de kinderen staat voorop. Toch 
proberen we de kinderen zoveel mogelijk bij te brengen. Ieder kind beschikt over 
verschillende capaciteiten, elke turner heeft het recht om op zijn eigen niveau te sporten. 
Hiervoor maakt de club een onderscheid tussen recreatieve groepen en groepen op selectie. 
In de selectiegroepen staat het presteren meer in de schijnwerper doch verliest men het 
plezier niet uit het oog. 
Kortom, Nova Keurturnen wil een gerespecteerde, open, warme sportclub zijn met het 
belang van de kinderen voorop! Hierdoor hopen wij dat alle kinderen zich veilig voelen en 
graag komen maar vooral willen we onze eigen turnkriebels doorgeven. Het is een heerlijke 
sport om uit te oefenen.  
 
 
 

2.Actieplan tegen eind van het turnjaar  
 

Actie Verantwoordelijke Timing Status Opmerkingen/ 
Feedback 

Infrastructuur zaal:  
- Ramen 
- Kleedkamer 

betegelen 
- dak 

Stefaan  Tegen eind juni 
2022 

lopende • offertes voor 
kleedkamer 
moet nog 
opgevraagd 
worden. 

• Offertes voor 
ramen opnieuw 
aanvragen. 
Subsidies 
hiervoor zijn 
aangevraagd 

• Dat is 
besproken met 
huisbaas, de 
Troef stelt 
offerte op. 



 
 
 
 

3.Activiteitenkalender 

 

Dit jaar nog 2021: 
▪ Zaterdag 28 augustus: opendeurdag: Van 10u tot 16u. 

▪ Woensdag 1 september: start van het seizoen met de flikskes om 18 uur. 

▪ Wafels: Vanaf maandag 11 oktober zal men brieven beginnen uitdelen voor onze 

wafelverkoop. De brieven moeten binnen zijn op zaterdag 23 november. Op vrijdag 5 

december worden de wafels geleverd. Men kan ze reeds komen afhalen in de 

turnzaal vanaf 19u en verder tijdens de lessen in de loop van de week. We vragen 

aan de verkopers om de verkochte wafels zelf te gaan leveren. 

▪ Zaterdag 23 oktober: Halloween: Speciaal voor jong en oud die wel zin hebben om te 

griezelen organiseren we een Halloween dagje. Meer info volgt nog. 

Volgend jaar 2022: 
▪ Zondag 9 januari: Dancehappening in De Warande vanaf 20u00. Elk jaar zeker de 

moeite voor mensen die graag verschillende groepen uit de regio aan het werk willen 
zien. 
 

▪ Zondag 6 februari: Valentijnsbrunch: Vorig jaar organiseerden we voor de eerste 
keer een nieuwjaarsbrunch. Aangezien dit jaar de brunch wat later valt, kleden we 
onze brunch aan in het thema van valentijn. Lekker smullen met je geliefden!  
 

▪ Zondag 13  maart: Turn- en dansshow: Ook dit jaar gaat onze Turn- en dansshow 
terug door in de Schouwburg van de Warande. Kom zeker kijken naar dit spektakel 
van het jaar. 
 

▪ Zaterdag 9 mei: BBQ Nova: Lekker smullen van een BBQ met hopelijk mooi 
lenteweer.  
 

 

Zorgen voor 
vernieuwing van 
bestuur 

Stefaan 
 

Tegen eind 
december 2021 

Lopende Verzet omwille van 
corona 

Zorgen voor 
duidelijke 
taakverdeling onder 
bestuursleden 

Ilse 
 

Tegen eind 
november 2021 

Lopende Alreeds een ruw 
organigram 
opgesteld, deze 
moet nog verfijnd 
worden.  



▪ Zondag 24 mei: Familiedag: Onze jaarlijkse daguitstap veranderen we dit jaar in een 
heuse familiedag. Dit jaar verklappen we al graag dat we naar Irrland zullen gaan 
zodat jullie zeker deze dag vrij kunnen houden.  
 

▪ Woensdag 30 juni: Einde lessen: De flikskes zullen ons turnseizoen afsluiten zodat 
iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie.  
 

▪ Maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus: Sportdagweek: Zoals elk jaar 
zullen we ook dit jaar weer een sportdagweek organiseren voor alle leden die het 
turnen geen hele vakantie kunnen missen. 
  

▪ Zaterdag 27 augustus: Opendeurdag: We verklappen alvast dat het volgende seizoen 
start met de opendeurdag op 29 augustus 2020. 

 

4. verantwoordelijkheden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Doelstellingen dit jaar  
 

- Opleidingsgraad verhogen  
- Ledenaantal verhogen door vriendjesdagen te organiseren, naar buiten te komen als 

club 
- versterking bestuur voor de boekhouding 

 
 
  


