
BELEIDSNOTA 2013-2018 

 

 

In 2013 werd een beleidsnota opgesteld waarvan hier kort de missie en de strategische 
doelstellingen herhaald wordt. 

 

Missie : L.B. Dynamic Gym vzw wil de lichamelijke opvoeding, de lichaamsontwikkeling en de 
sportieve uitbouw van de vrijetijdsbesteding actief verspreiden en op de meest humanitaire en 
sociaal democratische wijze bevorderen. 

 

 

Strategische doelstellingen : L.B. Dynamic Gym wil hiertoe de gymnastiekbeoefening in alle 
recreatieve disciplines uitbouwen en aanbieden en wil medepromotor zijn van andere recreatieve 
sportbeleving. 

1. Sensibiliseren tot een gezonde, sportieve en sociale levenswijze; sensibiliseren tot samen 
bewegen. 
2. De recreatieve gymnastiek in al haar disciplines bekend maken. 
3. Zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen plezier laten beleven aan bewegen. 

 

Dit resulteerde in een aantal operationale doelstellingen : 

a. Aan zoveel mogelijk kinderen en volwassenen zo veel mogelijk recreatieve gymdisciplines  
    aanbieden. 
b. Tijdens nevenactiviteiten andere recreatieve sportbeleving aanbieden (fietsen, wandelen,       
    rolschaatsen, ...). 
c. Regelmatig promotie-activiteiten opzetten. 
d. Regelmatig sportkampen organiseren. 
e. Regelmatig activiteiten opzetten waar kinderen en jongeren kunnen naar buiten treden. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doelstellingen 

-  In 2018 moet het ledenaantal met 15 % gestegen zijn tegen 2012 ( 160 leden). De gratis 
proeflessen worden hiertoe gehouden en beter bekend gemaakt. 

- Zorg blijven dragen voor de kwaliteit : in 2013  is alle leiding bij LB Dynamic Gym 
gediplomeerd. In 2018 moet dat identiek zijn. De leiding moet per jaar minstens 1 x vorming of 
bijscholing volgen. 

-  LB Dynamic Gym heeft sinds 30 april 2002 het IK-gymlabel en was hiermee de eerste 
vereniging in het Leuvense. In 2005 ondergingen wij in dat verband opnieuw een doorlichting. Het 
moet de bedoeling zijn het IK-gymlabel blijvend te dragen. 

-  In 2013 worden in L.B. Dynamic Gym 7 recreatieve disciplines aangeboden (Zumba, 
onderhoudsgym, kleutergym, pre-gym, rope skipping, maxitramp, kinder- en jongerengym,). Tegen 
2017 moeten deze disciplines uitgebreid zijn tot 9. 

- In 2013 wordt er, naast gymactiviteiten, ook 1 x gewandeld, 1 x gefietst, 1 x gerolschaatst. 
Tijdens de vakantieweken in de winter wordt aan de volwassenen bowling aangeboden. In de 
zomervakantie gebeurt hetzelfde voor petanque. Al deze niet-gymactiviteiten staan ook open voor 
niet-leden. Naast het behouden van deze activiteiten, moet er ieder jaar een zesde activiteit 
(verschillend van het jaar tevoren) aangeboden worden.  

-  In 2013 richt L.B. Dynamic Gym sportkampen in tijdens de zomervakantie in twee disciplines 
(kleuters, rampoline en rope). In 2018 moeten we 4 sportkampen inrichten per jaar. 

-  In 2013 wordt één keer per jaar de Dynamic Gym Day ingericht waar kinderen en jongeren de 
gelegenheid krijgen hun kunnen te tonen.. 

 

Promotie 

Naast de activiteiten van het algemene gedeelte, die op zich al promotie betekenen, moeten we 
blijvende aandacht hebben voor promotie via de pers en via mailings. 

-  In 2013 wordt er bij het begin van het seizoen 2 weken lang een advertentie geplaatst in de 
streekkrant . Vanaf 2014 zou er tussentijds (na nieuwjaar) een specifieke advertentie-actie komen 
rond één of twee disciplines. 

- Het jaarlijks bussen van een flyer bij het begin van het seizoen moet gehandhaafd blijven. 
- In 2013 heeft iedereen van de club een t-shirt. 
- Vanaf 2013 hebben we een nieuwsbrief. 
- In de publicaties van de stad Leuven rond sport zijn we aanwezig. Dit niveau moet 
gehandhaafd blijven. 
- De aankondiging van onze activiteiten via mailings aan andere verenigingen, ere-leden, 
politici en sympathisanten allerhande moet gehandhaafd blijven. 


