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HEAD COACH WILD GYM

Functie omschrijving
De head coach is een vertrouwd gezicht onder alle trainers en leden van Wild Gym.
Hij of zij leidt de trainersgroep en trainersvergaderingen.
Hij of zij is lid van het Wild Gym bestuur, zijnde zonder stemrecht.
De head coach is positief ingesteld, communicatief en sporttechnisch begaafd.
Hij of zij poogt de ambities en capaciteiten van alle sporters én alle trainers te stimuleren. Hij
of zij handelt naar de richtlijnen van Wild Gym, GymFed (Q4Gym) en andere adviserende
instanties en geeft dit door aan leden en trainers.
Hij of zij geeft actief en regelmatig mee training in alle competitie-georiënteerde groepen én
op alle niveaus (basis tot topsport).
Hij of zij leidt zich op door zoveel mogelijk sporttechnische en sportonderwijs (of
opvoedkundige) vormingen te volgen en door zelfstudie. Hij of zij deelt kennis met of leert
bij van collega trainers.
De head coach stroomlijnt aanstelling en doorgroeimogelijkheden van trainers en stimuleert
en informeert betreffende mogelijke opleidingen en een hogere kwaliteit van training geven
naar trainers toe, zowel op technisch als op educatief/ethisch vlak.
Hij of zij organiseert de initiatieven ter aantrekking van nieuwe leden (voor competitie) en de
promotie van de verschillende sporttakken.
Hij of zij schrijft gymnasten en juryleden in voor wedstrijden en bepaalt welke gymnast (of
groep) in aanmerking komt voor welke wedstrijden, regionaal, nationaal én internationaal.
Elk internationaal dossier wordt door de bevoegde trainers samen met de head coach
opgesteld en door hem of haar voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

De head coach heeft de eindbeslissing (bij discussie: wanneer beëdigd door het bestuur) over
alle verschuivingen onder de Wild Gym leden (nieuwe en bestaande); zijnde verandering
van discipline (of subgroep binnen een discipline), verandering van wedstrijdniveau,
verandering van vaste partner of team, interclub samenwerking en doorstroom naar topsport
of andere opportuniteiten.
Deze eindbeslissing dient enkel ter bevestiging van de door de bevoegde trainers
voorgestelde veranderingen en wordt, enkel bij discussie of twijfel van sporter of trainer(s),
door de head coach als mogelijke alternatieve oplossing aan het bestuur voorgelegd.
De head coach vervangt niet de huidige functie van head coach per discipline of niveau maar
opereert overkoepelend en in samenspraak met alle trainers (en wanneer nodig de leden). De
head coach rapporteert aan en wordt gecoördineerd, opgevolgd en bijgestuurd door het Wild
Gym bestuur. De head coach adviseert mogelijke oplossingen over moeilijke dossiers aan het
bestuur, die de uiteindelijke beslissing nemen om het advies van de head coach te beëdigen of
een ander alternatief voorstel te vragen tot een oplossing is gevonden.
De head coach treedt op als contactpersoon tussen trainers en bestuur. Hij of zij is
aanspreekpunt voor leden en ouders wat betreft bovenvermelde verschuivingen of advies
over mogelijkheden tot doorgroei binnen Wild Gym.
De head coach is eveneens contactpersoon tussen de trainers en het Wild Gym Show Team
betreffende de jaarlijkse Wild Gym show.
Hij of zij gaat de dialoog aan met de betrokken partijen bij discussie of onenigheid en
transpireert onopgeloste dossiers naar het Wild Gym bestuur (of ombudsdienst) die dan ter
zake een definitieve beslissing zal nemen.
Voor gevallen van onenigheid tussen de head coach en een lid of trainer van Wild Gym
wordt een contactpersoon aangeduid binnen het bestuur via wie de klacht behandeld en
bespreekbaar gemaakt wordt op een Raad van Bestuur.
Presentaties en/of vergaderingen naar leden of met personen die geen lid zijn van Wild Gym
(bijvoorbeeld naar ouders, overheid, sponsors,...) worden deze presentaties voorbereid en
gegeven samen met de head coach en dit pas na goedkeuring van het bestuur.
De head coach wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en dient tegen einde
contract (juni van elk even jaar), mits interesse in een verlenging, een motiverend dossier
voor te leggen aan het bestuur. Het bestuur kan het contract verlengen of organiseert
sollicitatierondes voor nieuwe kandidaat head coach.
Hij of zij is hoofd van de trainersploeg, maar staat onder leiding en toezicht van het Wild
Gym bestuur, waar hij of zij in zetelt als adviesorgaan en als vertegenwoordiger van de
trainersgroep.

