Koninklijke Turnclub Kalken - Missie en visie

Missie
De Koninklijke Turnclub Kalken is een bruisende vereniging die recreatieve gymnastiek aanbiedt
aan leden vanaf 3 jaar.
De club werd opgericht in 1961 en heeft als doelstelling jongens en meisjes vanaf 3 jaar en
volwassenen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding aan te bieden waarbij een evenwicht
wordt nagestreefd tussen inspanning en ontspanning. Hierbij dragen we vriendschap, plezier,
samenwerking, veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel.
Wij bieden basisgymnastiek aan in 9 groepen:
-

Kleuters 1: 1ste en 2de kleuterklas

-

Kleuters 2: 3de kleuterklas

-

Basis 1: 1ste leerjaar

-

Basis 2: 2de leerjaar

-

Basis 3: 3de en 4de leerjaar

-

Basis 4: 5de en 6de leerjaar en 1ste middelbaar

-

Basis 5: 2de, 3de en 4de middelbaar

-

+16: vanaf 5de middelbaar

-

KTK: volwassenen

Daarnaast hebben we 2 selectiegroepen, waar geselecteerde leden zich kunnen verdiepen in
-

Acrogym

-

Tumbling

Visie
In de kleutergroepen staat de algemene ontwikkeling en het plezier beleven aan het bewegen
centraal. Lopen, springen, klimmen, klauteren, rollen, hangen, dansen, … komen op speelse wijze
aan bod.
In de basisgroepen (6 tot 15 jaar) leggen we de nadruk op motorische ontwikkeling en
gymnastische basisvorming, met aandacht voor het plezier van de kinderen. Verschillende
toestellen komen afwisselend aan bod in de lessen: mat, kleine trampoline, grote trampoline, balk,
plint en airtrack.
In de groep ‘+16’ wordt de basisgymnastiek verder aangeboden aan onze oudere leden.
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De groep KTK ontstond in 2013 op vraag van een aantal oudere leden voor wie het tempo en
niveau

van de groep

+16

te

hoog ligt,

maar

die het turnen

niet kunnen

missen.

Basisturnoefeningen, kracht- en lenigheidsoefeningen worden er aangeboden, zodat deze
volwassenen hun conditie, kracht en lenigheid kunnen onderhouden.
De turnlessen worden gegeven door een team gemotiveerde trainers en trainsters. De meesten
van hen zijn grootgebracht in onze eigen club. De train(st)ers worden aangemoedigd externe
vorming te volgen om een diploma te halen of zich bij te scholen. Intern wordt op regelmatige
basis vorming georganiseerd, waarbij gediplomeerde lesgevers hun kennis doorgeven. Op deze
manier houden we regelmatig onze manier van lesgeven onder de loep en leren we onze leden op
een goede en veilige manier de basisgymnastiekbewegingen aan.
Naast de kwaliteit die we op sportief vlak bieden is ook het plezier, het ‘wij-gevoel’ erg
belangrijk. We bieden onze leden een aangename omgeving. Regelmatig worden nevenactiviteiten
georganiseerd: turnfeest, open-club-dag, bloemenverkoop, … . Al deze activiteiten zijn mogelijk
dankzij een positieve samenwerking tussen trainers, gymnasten, bestuur en ouders. Ouders en
gymnasten helpen graag op onze activiteiten. Deze betrokkenheid vinden we erg belangrijk. Het
bestuur bestaat uit (ex-)gymnasten,(ex-)trainers en ouders. Op deze manier zijn de beslissingen
die in de bestuursvergaderingen worden genomen steeds nauw betrokken bij de praktijk op de
turnvloer. Al onze helpers worden tweejaarlijks bedankt tijdens een etentje. Voor de trainers
wordt om de twee jaar een leuke teambuildingsactiviteit georganiseerd.
Onze website brengt steeds up-to-date informatie over het reilen en zeilen in de club. Je vindt
er naast alle info over de club, leuke foto’s van vorige activiteiten en een vooruitblik naar
komende activiteiten, ook leuke weetjes zoals de jarigen van de maand. De website is een
belangrijk communicatiemiddel, naast de info-mailing en de briefjes die in de les worden
uitgedeeld.
Het turnfeest en de open-club-dag bieden aan onze leden de kans de oefeningen die ze leerden
te tonen aan een publiek van familie, vrienden en sympathisanten. Ook hier staat niet louter het
sporttechnische presteren centraal, maar wel het plezier: muziek, dans, show, verkleden zijn de
pijlers van deze feesten die er voor zorgen dat het momenten zijn waar de hele club naar
uitkijkt en naar toeleeft.
De acrogroep oefent voor dit turnfeest samen met de groep ‘+16’ een demo-oefening die nadien
ook opgevoerd wordt op enkele wedstrijden van demo B-niveau. Het geeft deze groep een extra
uitdaging om zich te meten met clubs die vaak meer trainingsuren hebben dan onze gymnasten.
We staan er steeds ons mannetje en beleven vooral veel plezier aan deze tweejaarlijkse
uitdaging!
Onze club streeft een goede samenwerking met de gemeentediensten na. Onze lessen gaan door
in de gemeentelijke sporthal, we hebben een vertegenwoordiger in de sportraad en we hebben
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een nauwe band met de sportdienst. Voor onze activiteiten wordt regelmatig materiaal geleend
bij de gemeentelijke uitleendienst.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de club. Tijdens de maandelijkse
bestuursvergaderingen wordt regelmatig geëvalueerd of onze werking in overeenstemming is met
onze missie en visie. Op het einde van elk werkjaar wordt tijdens een bestuursvergadering
bekeken of onze missie en visie nog steeds up-to-date is.
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