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Gedragscode Trainers Wild Gym
2014-10-05
Elke trainer van Wild Gym vzw verbindt zich aan de volgende gedragscode:

1. Organisatie trainingen (recrea en competitie)

I.v.m.

Omschrijving
1. De trainingen gaan steeds door behalve op feestdagen, vakantieperiodes en
wedstrijddagen. Afwijkingen zijn slechts mogelijk na aanvraag bij en goedkeuring
door de respectievelijke coördinator. Individuele initiatieven zijn niet mogelijk gezien de
aansprakelijkheid van de club.
2. Trainers verwittigen minstens vijf dagen op voorhand de respectievelijke coördinator bij
afwezigheid en melden wie hen vervangt of wanneer de training zal worden geannuleerd.
Ze zijn verplicht hun respectievelijke gymasten groep tijdig op de hoogte te brengen.
3. Trainers zijn 10 minuten voor de aanvang van elke training aanwezig en beëindigen tijdig
de trainingen.
4. Trainers huren geen zalen, boeken geen stages, aanvaarden geen demo’s,
organiseren geen uitstappen en/of reizen op eigen initiatief en dit in naam van de club.
Trainers vragen geen geld aan ouders en gymnasten op eigen initiatief. Trainers
organiseren geen vergaderingen en na-activiteiten op eigen initiatief. Telkens is het
akkoord van de respectievelijke coördinator vereist.
5. Trainers sturen de communicatieverantwoordelijke aan voor publicaties en
persartikels voor de website, Wild Gym nieuwsberichten en/of andere initiatieven. Een
aankondiging en een verslag van wedstrijden is noodzakelijk.
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2. Administratie

1.
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Trainers zijn in het bezit van een ledenlijst van hun groep en houden deze up to date. In
overleg met de ledenadministratie worden deze lijsten op regelmatige basis nagekeken.
Elke training wordt er een aanwezigheidslijst overlopen.

2. Trainers mogen bijscholing volgen na akkoord van de respectievelijke coördinator en
inschrijvingsgeld worden terugbetaald via ingevulde onkostennota met bijgevoegd betalings
en deelnemingsattest en slagingsattest.
3. De functie van trainer is onbezoldigd. Gemaakte kosten kunnen na goedkeuring door de
penningmeester terugbetaald worden volgens budget. Dit steeds vergezeld van de
winkelrekening en ten laatste binnen de maand na het event waarop de kosten
betrekking hebben
4. De trainer bezorgt trainingsuren ten laatste de 15e van elke 2 maand (dus 15 okt, 15
dec, etc)

3. Communicatie

1. De respectievelijke coördinator (recreaniveau of competitief niveau) is het aanspreekpunt
en communicatieplatform voor alle trainers.
2. Proeflessen zijn gratis en hebben doorgaans enkel in september plaats. Voor Zumba en
Inshape dient proefles geregistreerd te worden en trainer dient steeds voorafgaandelijk een
inschrijvingsformulier in te vullen voor de verzekering
3. Doorstroming van een trainer naar een andere en/of hogere groep kan enkel na akkoord
van de respectievelijke coördinator (recreaniveu of competitief niveau). Het aanbrengen
van een nieuwe trainer zal gebeuren op basis van een profielanalyse en evaluatieformulier.
De respectievelijke coördinator (recreaniveu of competitief niveau) in samenspraak met de
desbetreffende trainers zal de kandidatuur evalueren en al dan niet weerhouden.
4. Trainers communiceren nooit rechtstreeks met pers en/of officiële instanties.
5. We verwachten van de trainers een open en transparante communicatie naar het
bestuur toe
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4. Gymnast

1. Trainers behandelen de leden respectvol
2. Trainers behandelen alle leden evenwaardig om op de meest optimale wijze op zijn/haar
(top)niveau te kunnen presteren en/of door te groeien.
3. Trainers motiveren hun groep en elke gymnast op een positieve manier.
4. Elke vorm van verbaal of fysiek geweld, pesten en sexuele delicten leiden automatisch
tot het opmaken van een proces verbaal, er wordt verslag gemaakt aan de
desbetreffende federatie en daaropvolgend het ontslag van de trainer.

5. Sport technische

1. Trainers zetten een jaarprogramma uit. Hierbij wordt steeds in het belang van de ganse
club rekening gehouden met belangrijke evenementen noodzakelijk voor de club.
2. Trainers dienen bij aanvang dossier buitenlandse wedstrijden in, zodat vooraf bepaald
kan worden in hoeverre de club kan subsidiëren
3. Belangrijke beslissingen omtrent rekruteren van gymnasten, doorstromen van gymnasten
van een bepaalde tak naar een andere, gebeurt steeds in overleg met de betrokken
trainers, de ouders en de gymnast in deze volgorde.
4. De opwarming tijdens het eerste half uur van de competitielessen wordt begeleid door
maximum 2 trainers

6. Veiligheid en orde

5. De head coach is verantwoordelijk voor de prestaties van elke gymnast binnen zijn/haar
discipline, tekent doelstellingen uit per gymnast/team en zorgt voor de juiste begeleiding via
de betrokken lesgevers, de head coach screent binnen de club naar opkomend talent. De
head coach roteert binnen de verschillende teams alsook de choregrafe verdeelt evenredig
haar tijd onder alle gymnasten. Alle andere trainers zijn toegewezen aan gedediceerde
gymnasten/teams
1. Trainers zorgen ervoor dat het materiaal ordelijk weggeborgen wordt. Er wordt zorg
gedragen voor gehuurd materiaal (gemeente en federaties) en voor het materiaal en de
eigendom van de club. In het belang van de veiligheid van de gymnast en de trainer,
worden defecten onmiddellijk gemeld aan de materiaalverantwoordelijke van de club via de
respectievelijke coördinator (recrea niveau of competitief niveau).
2. Elke trainer kent de procedure omtrent ongevallen en kwetsuren en brengt steeds
onmiddellijk de respectievelijke coördinator (recrea niveau of competitief niveau) op de
hoogte. De noodzakelijke administratieve stappen zijn door elke trainer gekend. En worden
zo snel mogelijk (binnen de 24hr) aan het zeteladres bezorgd.
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7. Algemene houding

1. Bij belangrijke en onoplosbare geschillen tussen de gymnast/ ouders en de trainer, is
de betrokken trainer verplicht het bestuur op de hoogte te brengen via de ombudsdienst
(Ombudsman.Wildgym@wildgym.be). Deze stelt een bemiddeling voor ten einde het
geschil op te lossen in het belang van alle partijen en de club.
2. De trainers zijn verplicht de club te helpen bij belangrijke evenementen en bij
gevraagde demo’s. Het bestuur inventariseert de inzet van de trainer.
3. De trainers van Wild Gym zijn lid van een vrijwilligersvereniging. Alle opdrachten,
engagementen en taken gebeuren in de filosofie van een sociaal engagement eigen aan
een vrijwilligersorganisatie.
4. De trainer vervult een voorbeeldfunctie en draagt steeds aangepaste en herkenbare
gymkledij eigen aan de club. Ze verwelkomen steeds de ouders van de leden en zijn
hun aanspreekpunt.
5. Trainers kennen de gedragscode van de leden van hun groep en passen die ook toe.
Extreme overtredingen zal de trainer voorleggen aan de respectievelijke coördinator
(recrea niveau of competitief niveau).
In tweevoud opgemaakt, te Herent

Op: ______ / ______ / __________

Gelieve te ondertekenen met
“gelezen en goedgekeurd”, naam en voornaam en handtekening:

_____________________________________________________

Naam: _______________________________________________

Handtekening:

____________________________________________________

