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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan 2016-2018 van GV de Brug gemaakt door het bestuur van
onze vereniging en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 14 april 2016.
We willen met dit beleidsplan duidelijk maken waar we de komende periode ons op
willen focussen. GV de Brug is geen toonaangevende vereniging in de regio en wil
zich ook niet zo opstellen. Zo bevat dit beleidsplan kleine, te realiseren doelen op het
gebied van wedstrijdsport en recreatieve sport. Met dit nieuwe beleidsplan hopen wij
dat er een leidraad ontstaat voor het reilen en zeilen van GV de Brug op zowel
wedstrijdsport als recreatiesport. In dit beleidsplan willen we kort en algemeen
aangeven wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van bestuur,
instructeurs en assistenten . Het plan is ook bedoeld om aan iedereen duidelijk te
maken waar GV de Brug voor staat en waarvoor zij kiest. We willen dat de vereniging
een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van hun leden en dat de vereniging
een maatschappelijk belang in Heteren heeft. Daarnaast willen we iedereen zoveel
mogelijk tot zijn recht laten komen op welk niveau dan ook. Het beleidsplan moet er
ook op gericht zijn dat iedereen met plezier bij GV de Brug sport en blijft sporten. Dit
beleidsplan schetst de hoofdlijnen die richting geven aan onze visie. Dit is dan ook
geen statisch verhaal maar een verhaal dat in onderling overleg tussen alle
betrokkenen bijgesteld kan worden. Het beleidsplan van GV de Brug heeft louter een
signalerende, adviserende en ondersteunende taak. De daadwerkelijke uitvoering
blijft natuurlijk bij de desbetreffende verantwoordelijke personen. Wij hopen met dit
beleidsplan een positieve bijdrage te leveren aan de verdere toekomst van GV de
Brug. Dit beleidsplan is bijgesteld op de vergadering van 22 maart 2017.
Jan Castelein
Voorzitter
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MISSIE
Wij willen, als vereniging uit Heteren en omgeving, aan jong en oud de mogelijkheid
bieden om in een ontspannen en sportieve omgeving aan gymnastiek, in breedste
betekenis, te kunnen doen. Dat betekent dat naast het gewone programma er ook
bijzondere activiteiten georganiseerd worden voor onze leden.
DOELSTELLING
Wij hebben als doel gymnastiek en turnen in het bijzonder voor een breed publiek
toegankelijk te maken. Dat wordt gedaan op een laagdrempelige manier waardoor
met name jongeren op een prettige wijze met hun eigen fysieke grenzen leren
omgaan en zo mogelijk leren hun grenzen te verleggen. Door in niet te grote groepen
te oefenen en daar waar mogelijk deel te nemen aan wedstrijden en uitvoeringen
wordt het sociale aspect hierbij benadrukt. Het plezier hebben in lichaamsbeweging
en – beheersing in een veilige omgeving is ons motto.
ORGANISATIE
GV de Brug streeft er naar het verenigingsbestuur te laten bestaan uit 6 personen.
Hierbij werkt het bestuur intensief samen met het bestuur van GV Luctor et Emergo
in Driel, in de vorm van een bestuursfusie.
In het dagelijks bestuur zijn een voorzitter, secretaris en een penningmeester actief,
de rest van de bestuursleden functioneert als standaard bestuurslid, met elk een
eigen portefeuille. Het bestuur werkt samen met de (assistent) instructeurs en neemt
de adviezen van de (assistent) instructeurs mee in het op- en bijstellen van de
aandachtspunten.
Samenstelling Bestuur:
 Marina Rademakers: vertrouwenspersoon
 Barbera Philippo: ledenadministratie
 José van Rijn: secretaris / DB
 Vacature: penningmeester / DB
 Jan Castelein: voorzitter / DB
 Vacature: webhost
GV de Brug heeft 5 instructeurs en 3 assistent instructeurs te weten:
 Bets Maasbach: instructeur recreatie 4
 Evelien van de Pijpekamp: instructeur wedstrijdsport 2
 Daisy Gerritsen: instructeur wedstrijdsport 2, instructeur wedstrijdsport 1
 Anja van Dijk: instructeur recreatie 2
 Monica Welsing instructeur recreatie 3
 Ernst Kalisvaart: instructeur trimgroep
 Marije Philippo: assistent wedstrijdsport 1 en recreatie 3
 Sanne ten Broek: assistent wedstrijdsport 1
 Sarah Willems: assistent wedstrijdsport 1 en 2
De instructeurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen, de sfeer en
kwaliteit van de lessen en de veiligheid in en rond de lessen. GV de Brug gaat uit van
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een brede omschrijving van het begrip veiligheid: zowel psychische veiligheid
(tolerantie, pesten, acceptatie) als lichamelijke veiligheid (tijdens de lessen, in de
omgang, in de kleedkamers).
Assistenten kunnen worden gevraagd om de instructeurs te ondersteunen in de
lessen en daarbuiten. Te denken is concreet aan het klaarzetten en opruimen van
toestellen, het ondersteunen bij lesonderdelen en wedstrijden door middel van
vervoeren van leerlingen en het jureren bij wedstrijden. Mochten assistenten hierbij
kosten maken dan worden die kosten vergoed door de Brug. Er wordt van
assistenten verwacht dat zij de missie en doelstellingen van de Brug onderschrijven.
AANDACHTSPUNTEN BELEID
1. We willen dat de website (www.gvdebrug.nl) up to date is, zodat we mensen
die geïnteresseerd zijn én leden op de hoogte kunnen houden van die
activiteiten en het andere wel en wee binnen onze vereniging. Daarnaast
zoekt het bestuur een bestuurslid die de website bij kan houden en de PR
functie kan invullen
2. Het bestuur van de Brug wil, in het kader van belangenbehartiging en
bestuurlijke versterking, onderzoeken of en hoe er bestuurlijk kan worden
samengewerkt met gymnastiekvereniging Luctor et Emergo uit Driel om te
komen tot een zo efficiënt mogelijke bestuursvorm. Wel wil het bestuur
aangeven dat het niet de bedoeling is om te komen tot een fusie van beide
verenigingen. Het plan van aanpak is als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd
3. Het bestuur wil samenwerking met GV Elistha uit Elst en GV Excelsior uit
Zetten onderzoeken, met name inzake het vrijwilligersbeleid (bestuur en
juryleden) het aantrekken en opleiden van instructeurs en de positionering ten
opzichte van de gemeente Overbetuwe.
4. Er moet duidelijkheid komen over de overeenkomsten die de Brug gesloten
heeft met instructeurs, assistenten en stagiaires omdat de huidige vergoeding
niet uitdagend genoeg is om huidige en eventueel nieuwe instructeurs aan de
vereniging te binden. Over de wijze waarop de instructeurs en assistenten een
vergoeding krijgen heeft het bestuur zich in de afgelopen periode beraden:
instructeurs hebben de keuze uit een vrijwilligersvergoeding of een brutovergoeding, assistent instructeurs krijgen een vrijwilligersvergoeding
5. Bestuur en instructeurs gaan een nieuwe risico-inventarisatie uitvoeren
Hiervoor moet nog een goed model gevonden worden omdat het model van
de KNGU niet passend is op onze vereniging.
6. Op de eerste vergadering van het seizoen 2016-2017 worden de
taakverdeling en verantwoordelijkheden van de bestuursleden en het
administratiekantoor kritisch bekeken.
7. Gezien de omvang van onze vereniging en de financiële draagkracht is het
van essentieel belang dat de groepen/ activiteiten selfsupporting zijn.
Onkosten en baten moeten in evenwicht zijn, inclusief de vergoeding voor de
leiding.
8. Het beleid zal zich in eerste instantie richten op versterking van het huidige
aanbod, pas in tweede instantie op het ontplooien van nieuwe activiteiten.
Indien er nieuwe activiteiten ontplooid worden wordt hiervoor vooraf een
gemeentelijke subsidie aangevraagd. Als eerste is de opstart van een
trim/conditiegroep gerealiseerd, daarnaast zal gekeken moeten worden naar
de herstart van een recreatiegroep 1, wat inmiddels, na de nodige personele
bezettingsproblemen gerealiseerd is. .
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9. De gemeentelijk subsidie is in 2016 afgebouwd. Hierdoor moeten er andere
activiteiten op het gebied van fondsenwerving worden ondernomen. Het
bestuur heeft aangegeven zich daarbij te concentreren op de Grote Clubactie
en de Rabobank club campagne. Als dit niet lukt zullen er andere
aanpassingen moeten plaatsvinden in de begroting bijvoorbeeld een hogere
contributie. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden met leden en leiding.
10. Er moet actie ondernomen worden om elke 2 á 3 jaar assistenten op te leiden
tot juryleden turnen. Deze leden krijgen 50% korting op het
lidmaatschapsgeld van de KNGU. Als wij geen juryleden hebben wordt het
inschrijfgeld per wedstrijd per deelnemer verhoogd van € 7,50 naar € 9,00
11. Er wordt een jaarlijks activiteitenplan opgesteld door de instructeurs, inclusief
extra trainingen voor de turnmeiden, jaarlijks bezoek aan een evenement,
moeder en kind gym, vader en kindgym, en dergelijke. Ook moet er gekeken
worden of er binnen de lessen bijzondere activiteiten plaats kunnen vinden,
zoals het huren van attributen (themalessen)
12. Er is in de afgelopen periode beleid vastgesteld inzake de doorstroming van
leden van recreatiesport, pre turnen en wedstrijd turnen.
13. Er is nieuw beleid vastgesteld inzake het beëindigen van het lidmaatschap
binnen het kader van de financiële systematiek van de KNGU.
14. Er is, in overleg met de juridische afdeling van de KNGU een voorstel
opgesteld voor aangepaste statuten en een aangepast huishoudelijk
regelement voor de onze vereniging. Deze stukken zijn ter goedkeuring
geagendeerd op de ALV van 2017
15. De opgestelde beleidsplannen zullen jaarlijks getoetst worden en eventueel
bijgesteld. Dit geldt voor het algemeen beleidsplan maar ook voor het
investeringsplan
ACTIELIJST
Nr.
1
2
3
10
10
12 / 13
14
15

Onderwerp
Bestuurslid Website en PR,
penningmeester, voorzitter en
algemeen bestuurslid
Ontkoppeling bestuur en
vertrouwenspersoon
Samenwerking GV Excelsior
Zetten en GV Elistha Elst
Aantrekken en opleiden
assistenten
aantrekken en opleiding
juryleden
Beleidsplannen opstellen inzake
doorstroming, en beëindiging
lidmaatschap
Opstellen statuten en
huishoudelijk regelement
Beleidsplannen toetsen m.n.
investeringsbeleid
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Verantwoordelijk
Dagelijks bestuur

Datum
160712

Klaar

Dagelijks bestuur

170322

180418

Voorzitter

170412

180321

Dagelijks bestuur

160712

180220

Dagelijks bestuur

160712

Dagelijks bestuur en
daar waar relevant
instructeurs
Voorzitter en KNGU

160303

180327

180107

180304

Bestuur

170412

180404
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