
Vacature: Clubmanager Turnkring 
Oostakker 

 
De clubmanager zorgt in nauwe samenwerking met het bestuur en de trainers voor optimalisering 
van de werking van de turnclub en de groei er van. Hij/zij is een aanspreekpunt voor ouders, 
gymnasten en trainers. Hij/zij beheert hiertoe de algemene mailbox en is ook telefonisch bereikbaar 
voor vragen en inlichtingen. Doordat de clubmanager de werking van de club op zijn duimpje kent 
kan hij onmiddellijk vragen beantwoorden en acties ondernemen binnen de krijtlijnen uitgezet door 
het bestuur. Hij/zij is aanwezig op bestuursvergaderingen zodat hij/zij op de hoogte is van alle 
beslissingen en mee deze beslissingen kan helpen nemen. 
 
Op sportief vlak is de clubmanager de verantwoordelijke voor de sporttechnische werkgroep: 
Deze werkgroep bestaat uit een aantal senior trainers en ex-gymnasten aangevuld met 
bestuursleden. Samen bepalen ze het beleid, de visie en het aanbod. Ze waken over de kwaliteit van 
de trainingen en zorgen dat de trainers voldoende ondersteuning en opleiding krijgen. 
 
De Clubmanager is op sporttechnische vlak onder andere verantwoordelijk voor: 

- Dagdagelijks begeleiden van en communiceren met trainers 
- Overleg met trainers ivm organisatie van de groepen (max aantal, try-outs,…) 
- Trainers motiveren om opleidingen en bijscholing te volgen 
- Minstens 4x per jaar trainers vergadering organiseren om de trainers te briefen over 

gemaakte of gewijzigde afspraken, de groepsgeest te bevorderen en collectief te coachen. 
- Minstens jaarlijks een individueel feedback moment organiseren met iedere trainer 
- Doorstroming van gymnasten organiseren 
- Plan van aanpak om Drop-out op te volgen en te verminderen 
- Organiseren van interne clubevenementen (bijv. vriendjesdag, afsluitmoment, 

testmoment,…) 
- Op regelmatige basis verschillende trainingen bijwonen en feedback geven aan trainers 
- Contact met ouders bij problemen 
- Kwaliteitsbewaking wedstrijdgroepen 
- Opvolgen en ondersteunen van zoektocht naar juryleden voor wedstrijden. Begroten 

hoeveelheid benodigde juryleden en stimuleren van het volgen van juryopleiding door 
trainers en ouders 

 
Naast de sportieve taken draagt de clubmanager ook de verantwoordelijkheid over een aantal 
administratieve taken. Een deel van deze taken wordt opgenomen door vrijwilligers binnen het 
bestuur. De clubmanager coördineert en controleert de uitvoering ervan. Indien nodig kan hij/zij zelf 
inspringen en bepaalde taken op zich nemen. 

- Aangifte ongevallen 
- Aanvragen en annuleren reserveringen sporthal + controle van facturatie van sporthallen 
- Voorbereiden toewijzingslijst 
- Plannen nieuw seizoen op basis van zalen, beschikbaarheid trainers 
- Versturen van mailing naar leden en trainers. 
- Communicatie omtrent al dan niet doorgaan van trainingen in vakantieperiodes 
- Subsidiedossiers aanvragen / opvolgen 
- Aanmaken van aanwezigheidslijsten en opvolgen niet ingeschreven gymnasten 
- Bijwerken en verspreiden contactlijsten van trainers / ouders / bestuur 
- Wedstrijdlicenties aanvragen 



 
 
 
 
 
De clubmanager is het gezicht van de club. Hij/zij is dan ook aanwezig op evenementen 
georganiseerd door gymfed / sportdienst / … om op die manier contacten te leggen, een netwerk uit 
te bouwen en opportuniteiten te spotten. 
 
Profiel: 

- Je hebt een bachelor of master LO of bent (ex-)trainer met minstens 3 jaar ervaring in een 
turnclub 

- Je bent een organisatie talent en weet hoe mensen te coachen 
- Je beschikt over de nodige communicatie vaardigheden 
- Je bent ordelijk en stipt in je administratie 
- Je neemt graag initiatief en staat open voor nieuwe uitdagingen 

 
Aanbod: 

- Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een groeiende turnclub 
- Wij voorzien voor deze functie gemiddeld 10u/week variërend naar gelang de noden van het 

moment 
- vaste maandvergoeding van 500 € binnen het “onbelast bijklussen” statuut 

 
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan voor 27/06 jouw sollicitatie met CV en motivatiebrief door 
naar joost@tkoostakker.be . Op basis van deze sollicitatie nodigen we jullie uit voor een meer 
diepgaand gesprek. Wij wensen deze vacature in te vullen voor 1/08/2018. 
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