Informatieplicht voor de vrijwilliger
Koninklijke Turnkring Rust-Roest Brugge vzw
Nijverheidsstraat 112
8000 Brugge
secretariaat@rrb-gym.be
Als vereniging geven wij, in het kader van wettelijke infoplicht, volgende informatie mee.
•

Het doel van de organisatie
Heeft tot doel de organisatie, ontwikkeling en bevordering van de turnsport in het Brugse in
de ruimste zin van het woord. Onder deze doelstelling dient o.a. begrepen te worden het
organiseren van maatschappelijke, sociale, sportieve, culturele, ontspannende en educatieve
activiteiten, zonder dat deze opsomming op enigerlei wijze beperkend is. Daar bijkomend alle
activiteiten die dit doel kunnen bevorderen.
MISSIE
Koninklijke turnkring Rust-Roest Brugge (RRB) wil kwaliteitsvolle en leerrijke turnlessen
aanbieden aan zowel jong als oud en dit in verschillende disciplines zoals toestelturnen,
trampoline, ritmiek, kleuterturnen en gymfit. Wij bieden deze lessen aan op zowel recreatief
als competitief niveau, zodat iedereen die aan turnen wil doen dit ook kan binnen onze club.
Hierbij focussen wij ons vooral op een goede clubsfeer, respect voor elkaar en ambitie.
VISIE
Met onze slagzin ‘Rust-Roest 100 jaar innovatie’ willen wij al onze goede tradities die de
voorbije jaren werden opgebouwd dan ook combineren met innovatieve ideeën en zo nieuwe
tradities maken. Op die manier willen wij ook uitgroeien tot een professionele club op zowel
sportief als maatschappelijk vlak.
RRB wil ook een plaats zijn waar mensen zich thuis voelen en waar met respect met elkaar
wordt omgegaan om zo ook nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en te onderhouden. Wij
willen in de toekomst ook inzetten op een G-gym werking binnen onze club. Daarnaast willen
wij ook de ouders meer betrekken, dit zullen we doen daar vanaf september het project
‘ouders in beweging’ op te starten.
WAARDEN
Binnen RRB zetten wij in op verschillende waarden, waarvan er drie boven uitsteken. Als
eerste wil RRB erg inzetten op een goede clubsfeer en een echte familieclub zijn. Het is
belangrijk dat iedereen zicht welkom voelt en zich ook thuis voelt in de club. Dat geldt voor
alle leden die komen turnen, maar ook tussen de trainers en de leden van het bestuursorgaan.
Wij willen een open en enthousiaste groepsdynamiek waar iedereen zichzelf kan zijn en durft
zijn/haar mening te geven. Respect voor de medemens, elkaar, voor de trainers en voor de
bestuursleden dragen wij hoog in het vaandel. Naast het respect voor de medemens is het

ook belangrijk om respect te hebben voor het materiaal en de infrastructuur waarin geturnd
wordt. Als laatste mogen de leden van RRB ook ambitie hebben. Hiermee bedoelen we dat
de competitiegymnasten de ambitie mogen hebben om steeds beter te presteren. Daarnaast
vinden we ambitie op andere vlakken ook heel belangrijk, vb. de ambitie te hebben om
hogerop te geraken binnen de club als trainer of bestuurslid.

•

Verzekeringen
Elke trainer en gymnast is verzekerd onder de ongevallenpolis van gymfed met alle daar
bijhorende regelgeving en gevolgen. Specifieker uitgelegd wat wel of niet gedekt is in deze
polis kan men via volgende link zien:
Onze vereniging gaat geen andere verzekeringen aan buiten deze ongevallenpolis en
weerhoudt zich van enige claims op aansprakelijkheid voor schade en/of vergoedingen die
niet door deze verzekering gedekt worden.

•

De kosten die je eventueel kan terugbetaald krijgen, hoe en wanneer je deze krijgt worden
gedetailleerd besproken in het huishoudelijk reglement.

•

Als vrijwilliger vragen wij je te houden aan de discretieplicht en geen gevoelige informatie van
leden, vrijwilligers, en/of betrokken partijen te communiceren aan derden. Als vrijwilliger in
onze vereniging kan het zijn dat je informatie ter beschikking krijgt, te weten komt, hoort, ziet.
Als je als trainer bijvoorbeeld een uitlaatklep biedt aan een van de gymnasten met een
moeilijke thuissituatie etc. Dit kan gaan om allerlei onderwerpen en gegevens waarvan
verwacht wordt mee om te springen als goede huisvader/moeder. Indien nodig of twijfel je
omtrent een bepaalde situatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur of
manager.

