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1 Cluborganisatie
Het bestuur is het aanspreekpunt van en de verantwoordelijke voor de algemene werking binnen de
club. In de statuten staan de verschillende taken van het bestuur beschreven, tevens staat vermeld
hoe de samenstelling en verkiezing van het bestuur gebeurt.
De sportverantwoordelijke vertegenwoordigt in het bestuur de sportieve verantwoordelijkheid en
wordt bij zijn/haar taak bijgestaan door een aantal mensen die samen het SCT
(sportcoördinatieteam) vormen. Deze mensen moeten niet noodzakelijk bestuursleden zijn, maar
kandidaturen dienen wel in het bestuur te worden goedgekeurd.
Om de werking van de verschillende organen duidelijk te maken is er een lijst van taken en
verantwoordelijkheden opgesteld.

1.1 Algemeen bestuur:
Het bestuur staat in voor het algemene werking van Jump ’n Joy VZW
-

Administratie van de club: secretariaat, verzekering, ledenadministratie, ...

-

Organisatie van fondsenwerving (bv. azaleaslag, samenwerking voor andere events, … )

-

Opstellen van de clubkalender

-

Organisatie en voorzitten van de algemene vergadering

-

Contact met het SCT via de sportverantwoordelijke

-

Verzamelen en opvolgen van het coach-coaching systeem + evaluatie van de leiding in
samenwerking met het SCT

-

Contacten met de andere Lintse verenigingen, de sportzalen (Mater Christi, Witte Merel)
en met Gymfed

-

Organisatie evenementen opvolgen en bijsturen

-

Contact met sponsors

-

Huishoudelijk reglement up-to-date houden

-

Belang van de skippers, zowel recreanten als wedstrijdskippers, in het oog houden

-

Vergaderingen bijwonen: Gymfed vergaderingen, gemeentebestuur, ….

-

Opstellen van het jaarbudget en controle ervan. Bewaken van de kosten.

-

Waken dat er bestuurd en gehandeld wordt naar de regels van de statuten en het
huishoudelijk reglement.

1.2 Het Sport Coördinatie team
Het SCT staat in voor volgende zaken :
- Dagelijkse leiding en organisatie van trainingen en activiteiten
- Opstellen van een uurrooster
- Optimale samenstelling van de groepen (grootte en leeftijden)
- Organisatie van de leidingvergadering
- Het doorgeven van sporttechnische informatie besproken door Gymfed naar de lesgevers
- Evaluatie van lessen en de lesgevers via het coach-coaching systeem
- Organisatie van opleiding voor de leiding en de juryleden
- Administratie rond de wedstrijden
- Contacten met alle leden, ouders en leiding
- Schakel tussen leiding, bestuur en ouderraad
- Organisatie van activiteiten zoals startdag, buttondag, Jumpodium, zomerkamp en
gevorderdenkamp, seizoens-event, come and see-week
- Ondersteuning van activiteiten t.b.v. ledenwerving (initiaties, sportdagen, demo’s, … )

1.3 Ouderraad
De ouderraad geeft ondersteuning aan allerlei activiteiten om zo het bestuur, het SCT en de leiding te
ontlasten. Zij geven ook advies aan het bestuur rond communicatie en organisatie naar ouders en
skippers. De ouderraad vergadert zo’n 4 maal per jaar
Contactpersoon:
Pat Van Mechelen – papa van Klaas
Mail: patvanmechelen@scarlet.be
GSM : 0497/87.64.59

1.4 Kledijverantwoordelijke
Elke Roeffaers
Kinderstraat 34, 2547 Lint
0496 93 53 23

1.5 Touwenverantwoordelijke
Rita De Backer
Akkerstraat 12, 2540 Hove
03 455 07 09

2 Hoofdleiding
2.1 Bijscholing
De voorkeur, bij het benoemen van een hoofdleiding, gaat uit naar diegenen die een diploma
initiator rope-skipping behaalden. Verder worden ook ervaring en leeftijd in beschouwing genomen
bij het benoemen van hoofdleiding.
De leiding wordt geacht minimaal jaarlijks één bijscholing te volgen. Onze club tracht bij nood eigen
trainersdagen te organiseren. De bijscholing wordt mee opgenomen in het evaluatieverslag.
Indien je aan een cursus deelneemt, ben je verplicht aan de lessen en het examen deel te nemen.
Indien je door een bepaalde reden niet aan het gewone examen kan deelnemen en niet slaagt voor
het herexamen ben je verplicht een gedeelte van het inschrijvingsgeld van de cursus terug te betalen
aan de club. Indien je wel slaagt voor de cursus en je diploma behaalt, wordt het volledige
inschrijvingsgeld door de club betaalt.

2.2 Vergoeding
Als trainer bij Jump ’n Joy val je onder het vrijwilligersstatuut en ontvang je een
vrijwilligersvergoeding. Deze is gebaseerd op het aantal jaren ervaring dat je hebt. Een hoofdleiding
die het brevet initiator rope-skipping niet heeft zal minder vergoed worden dan een gediplomeerd
lesgever.

2.3 Recreatief
Verantwoordelijkheden
EEN HOOFDLEIDING IS STEEDS VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN GROEP!
Dit wil zeggen:
- Je bent 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
- Je zorgt dat er vervanging is voor je groep (indien nodig).
- Je deelt de nodige informatie uit in je groep.
- Je wacht tot iedere skipper naar huis is, tenzij je met de volgende lesgever afspreekt om de
verantwoordelijkheid voor dat kind over te nemen.
- Je zorgt dat de lessen steeds kwalitatief en veilig gegeven worden.
- Je bent aanwezig op de leidingsvergaderingen zodat je voldoende op de hoogte bent van alle
relevante clubinfo en deze kan overbrengen naar je groep.
Als hoofdleiding ben je mee verantwoordelijk om te zorgen dat er bij ELK JnJ-event minstens 1 leiding
per groep aanwezig is.

Je hebt als hoofdleiding voor je groep einddoelen voor ogen. Tijdens de lessen zorg je voor de nodige
opbouw om deze doelen te behalen. Je zorgt er ook steeds voor dat je skippers tijdens de les dingen
bijleren op hun eigen niveau. Differentiatie is dus de boodschap.
Vervangingen
Indien je niet kan komen (of te laat komt) zorg je voor vervanging. Je zoekt eerst zelf naar vervanging,
indien je er geen vindt contacteer je iemand van het SCT. Een vervanging wordt altijd doorgegeven
aan het SCT via mail.
Indien je ziek bent of in de file staat of je om een bepaalde reden er toch niet zal geraken en je dus
op het laatste moment je les zou moeten aflassen, volgt de lesgever het volgende stappenplan:
• SCT verwittigen (persoonlijk opbellen)
• Leden verwittigen (persoonlijk opbellen)
• Ga op zoek naar iemand die een half uurtje aan de poort kan staan en een papier ophangt
zodat er geen kinderen onverwittigd alleen staan te wachten. Indien dit niet lukt, breng je
het SCT hiervan op de hoogte en wordt er voor een “permanentiepersoon” gezorgd.
Lessen
Je probeert de lessen altijd zo variabel mogelijk op te stellen.
De les bestaat steeds uit:
-

een degelijke opwarming

-

minstens 1 kern

-

stretchen/cooling down

Je moet elke les iets aangeleerd hebben en er moet steeds een maximaal aanbod geweest zijn.
Zorg voor voldoende differentiatie in je les.
Probeer de skippers op voorhand zo goed mogelijk te begeleiden voor georganiseerde evenementen
zoals Jumpodium, Buttondag, Recreacup, …
Doelen
Je probeert je vooropgestelde einddoelen per groep te bereiken.

Communicatie
- met SCT en bestuur
Indien er een probleem is, met je hoofdleiding, medeleiding, het lesgeven, bepaalde kinderen of zit je
ergens mee, aarzel dan niet om iemand van het SCT te contacteren. Indien je het nodig acht, kan je
ook steeds iemand van het bestuur contacteren om het probleem op te lossen.
Jump ’n Joy wil iedereen graag bijstaan om de trainingen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen,
zowel voor de lesgevers als voor de skippers. Hierbij is de kwaliteit van de lessen natuurlijk ook
belangrijk.
-

met je leden

Er wordt van jou als hoofdleiding verwacht dat je op regelmatige basis een mail naar je leden stuurt
met belangrijke informatie, om hen warm te maken voor de komende events, …
Kledij
Als lesgever draag je steeds sportkledij en degelijke sportschoenen.
Je streeft er naar steeds een coach/Jump ’n Joy T-Shirt te dragen, om je kenbaar te maken tegenover
de ouders (zeker tijdens de eerste maand van het seizoen).
Je verwacht van de leden en ziet er op toe dat ze degelijke sportschoenen aan hebben, desnoods
herhaal je het elke les!
Je geeft het goede voorbeeld, je kan niet verwachten dat de skippers degelijke sportschoenen
aandoen als de leiding dit ook niet kan opbrengen.

3 Competitieleiding
Verantwoordelijkheden
Als wedstrijdleiding volg je ook de punten van 2.3 Recreatief.
Een leiding van een wedstrijdgroep moet de initiator cursus rope-skipping volgen en ook de
jurycursus om zijn skippers optimaal te kunnen begeleiden naar de wedstrijden.
- Je probeert je skippers optimaal te begeleiden voor de wedstrijden.
- Je bent aanwezig op de wedstrijden van jouw skippers.
- Je bent aanwezig op het trainingsweekend voor alle wedstrijdgroepen.
Het inschrijven van de teams gebeurt door de hoofdleiding. De muziek wordt 2 weken voor de
wedstrijd doorgeven.
Je tracht steeds aanwezig te zijn op de kleine interne vergaderingen tussen de wedstrijdleiding.
Aanwezigheden
Algemeen streeft een hoofdleiding er naar op al haar lessen voorbereid aanwezig te zijn. We
verwachten hierin een verantwoordelijke houding tegenover haar groep en de vereniging, en dus
een geldige reden voor eventuele afwezigheid. Als hoofdleiding en als medeleiding van een
wedstrijdgroep ben je steeds aanwezig op de wedstrijden van jouw skippers. Je plant de wedstrijd in
in jouw persoonlijke agenda.
Indien je skippers een wedstrijd in het vooruitzicht hebben probeer je maximaal aanwezig te zijn om
je trainingen te geven. Je komt steeds op tijd voor het vertrek van een wedstrijd.

3.1 Préwedstrijd
De préwedstrijdgroep maakt deel uit van de competitie-werking.
Bijkomend wordt er jaarlijks door de leiding van de préwedstrijdgroep een tussentijdse evaluatie in
het midden van elk seizoen en een oudercontact op het einde van elk seizoen georganiseerd om de
nieuwe wedstrijdspringers te evalueren en bij te sturen. Belangrijk hierbij is om constructief te werk
te gaan en deze momenten voldoende voor te bereiden. Indien nodig kan de hulp van het SCT
ingeschakeld worden om extra advies te geven of om te helpen bij moeilijke gesprekken met ouders.

3.2 Vergoeding
Als wedstrijdleiding bij Jump ’n Joy val je ook onder het vrijwilligersstatuut en ontvang je een
vrijwilligersvergoeding. Deze is gebaseerd op het aantal jaren ervaring dat je hebt. De
wedstrijdleiding wordt €0,50 per uur meer vergoed dan recreatieve leiding, omwille van de grotere
inzet en voorbereidingstijd die van hen wordt verwacht i.v.m. de wedstrijden.

4 Medeleiding
Verantwoordelijkheden
Je bent steeds 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Indien je door eender welke reden niet
aanwezig kan zijn probeer je dit zo snel mogelijk aan de hoofdleiding te melden (minstens 1 dag op
voorhand) zodat deze zijn/haar planning eventueel nog kan aanpassen.
Je tracht er mede voor te zorgen de skippers goed te begeleiden voor georganiseerde evenementen
zoals Jumpodium, Buttondag, Recreacup, …
Vergoeding
Als trainer bij Jump ’n Joy val je onder het vrijwilligersstatuut en ontvang je een
vrijwilligersvergoeding. Deze is gebaseerd op het aantal jaren ervaring dat je hebt. Trainers die het
brevet initiator rope-skipping niet hebben zullen minder vergoed worden dan gediplomeerde
lesgevers.
Vervangingen
Indien je niet kan komen zorg je samen met de hoofdleiding voor vervanging, indien nodig. Je zoekt
eerst zelf naar vervanging. Indien je er geen vindt, contacteer je SCT.
Een vervanging word altijd doorgegeven aan SCT via mail.
Kledij
Als lesgever draag je steeds sportkledij en degelijke sportschoenen.
Je streeft er naar steeds een coach/Jump ’n Joy T-Shirt te dragen, om je kenbaar te maken tegen over
de ouders (zeker tijdens de eerste maand van het seizoen).
Je geeft het goede voorbeeld, je kan niet verwachten dat de skippers degelijke sportschoenen
aandoen als de leiding dit ook niet kan opbrengen.
Je verwacht van de leden en ziet er op toe dat ze degelijke sportschoenen aan hebben, desnoods
herhaal je het elke les!

5 Skippers
Als nieuwe skipper mag je twee lessen gratis komen proberen. Vanaf de derde les is een inschrijving
vereist.

5.1 Communicatie
Als club proberen we met onze leden en de ouders zo goed mogelijk te communiceren. Hiervoor
gebruiken we verschillende kanalen: een kort briefje dat uitgedeeld wordt tijdens de trainingen, de
nieuwsflash via mail, mededelingen via onze website of via sociale media.
De leiding van elke groep zal ook regelmatig de meest belangrijke info aan jullie meegeven via een
mailtje. Wil je dus optimaal op de hoogte zijn? Hou dan je mailbox best regelmatig in de gaten.

5.2 Kledij en materiaal
-

-

-

Een sporter is verplicht om degelijke sportschoenen met schokabsorberende zolen te dragen
(geen simpele turnpantoffel dus): dit is nodig om de schokken op te vangen die anders veel
te belastend zijn voor je spieren en gewrichten.
De rest van de kledij moet voldoende rekbaar zijn en niet hinderen om de verschillende
oefeningen uit te voeren (geen jeans).
Juwelen zijn niet toegelaten tijdens de les (veiligheid).
Leden met lange haren zorgen ervoor dat deze netjes samengebonden zijn.
Jump ’n Joy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gestolen of verloren voorwerpen.
Het is dus aan te raden om alle persoonlijke spullen en kledij te voorzien van een etiket en
waardevolle spullen thuis te laten.
Leden dragen zorg voor het materiaal en gaan bv. niet op handvaten staan.
Leg gebruikt materiaal steeds terug op de juiste plaats.

5.3 Verantwoordelijkheid
- Indien je voor een bepaalde tijd afwezig zal zijn voor de lessen, gelieve je leiding hiervan te
verwittigen. Als recreatieve skipper heb je kennis van de regels en gedragscodes die gelden
tijdens onze lessen.
- Op het startuur van de les zijn de leden ‘springklaar’ (binnenschoenen aan, sportkleren aan,
haar vastgebonden, touwen bij de hand, ...)
- Er wordt niet op de turntoestellen gespeeld.
- Het podium is enkel om ons om te kleden en is geen speelruimte.
- Geen frisdrank in de les, water is de beste dorstlesser. Bij voorkeur een drinkfles
meebrengen i.p.v. plastieken flessen.
- Knabbeltjes zoals koek en snoep zijn niet toegestaan tijdens de trainingen. Fruit is wel
toegestaan tijdens de pauze.
- Lege flesjes en papiertjes in de vuilbak gooien, halfvolle flessen terug mee naar huis nemen.
- Het gebruik van smartphones en dergelijke is niet toegestaan.

5.4 Respect
-

Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun persoonlijke hygiëne.
Sporters gaan respectvol om met het materiaal.
Sporters mogen niet trainen als zij niet voldoende fit zijn.
Van sporters die medicijnen gebruiken (bijv. inhalator) wordt verwacht dat zij de trainer
en/of het clubbestuur hiervan op de hoogte stellen. Indien de gebruikte medicatie op de
dopinglijst staat, dient de wedstrijdsporter bij elke training/wedstrijd een bewijs van
medische noodzaak bij zich te hebben. Meer info op www.dopinglijn.be. Voor een
minderjarige recreatieve sporter is een doktersattest voldoende.

-

Sporters kunnen worden geschorst of, indien nodig, permanent worden uitgesloten als zij
zich schuldig maken aan ongepast gedrag. Dit ongepaste gedrag omvat, maar is niet beperkt
tot, pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen,
discriminatie, .... Tijdelijke of permanente uitsluiting kan alleen plaatsvinden als de vooraf
vastgestelde tuchtprocedure is gevolgd. Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen
wordt niet geaccepteerd.

5.5 Competitiegroepen
Je komt als wedstrijdskipper (bijna) altijd uit de préwedstrijdgroep. De wedstrijd- en
préwedstrijdleiding beslissen samen welke kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Aanwezigheden
Een wedstrijdskipper moet 95% van de lessen aanwezig zijn. Indien je niet kan komen, meld je dit aan
je coach. Persoonlijk, via sms en/of per mail.
Indien je al vooraf weet dat je niet kan komen, meld je dit dan al aan je coach. Herinner hem/haar er
een week op voorhand nog eens aan.
Een demoskipper moet 100% van de lessen aanwezig zijn.
Kampioenschappen
Een wedstrijdskipper is verplicht om aan alle kampioenschappen deel te nemen die vooraf werden
besproken met de coach. Indien je als teamlid niet aan de wedstrijd deelneemt door een niet
aanvaardbare reden kan je uit het team worden gezet. Hierover beslist de coach, het SCT en bestuur.
Jurycursus
In het najaar voorafgaand aan het kalenderjaar dat je 16 wordt, moet je deelnemen aan de
jurycursus. Zo kunnen we de navolging van de juryleden verzekeren en zo de vele wedstrijden voor
de juryleden verlichten.
Indien je aan de jurycursus deelneemt ben je verplicht aan de lessen en het examen deel te nemen.
Als je door bepaalde redenen niet aan het gewone examen kan deelnemen, en niet slaagt voor het
herexamen ben je verplicht de helft van de cursus terug te betalen of opnieuw te proberen.

5.6 Préwedstrijd
In deze groep zitten skippers die:
- al minstens 1 jaar springervaring hebben en max. 11 jaar zijn bij inschrijving.
- slagen voor de selectietesten.
- héél gemotiveerd zijn.
Om préwedstrijdskipper te blijven moet je :
- 90% van de lessen aanwezig zijn.
- slagen voor bepaalde einddoelen, aangepast aan de leeftijd.
- aan de georganiseerde wedstrijden deelnemen.
De préwedstrijd behoort tot de competitiewerking en zal ook al deelnemen aan enkele
georganiseerde wedstrijden.

5.7 Gevorderden
De gevorderdengroep is een groep voor skippers die graag meer springen dan enkel in de
recreantengroep. Skippers in deze groep springen op een hoger niveau, eerder naar competitieve
rope-skipping gericht.
Vermits deze groep enig niveau heeft, is het nodig dat je als skipper voldoende ervaring en
springkwaliteiten hebt.
Voor het seizoen 2021-2022 kan slechts een beperkt aantal leden zich inschrijven. Dit wil zeggen dat
alle gevorderden, préskippers en wedstrijdskippers van het jaar 2020-2021 voorrang krijgen op
gemotiveerde recreatieve skippers die extra willen komen trainen.

6 Ouders
6.1 Respect
-

-

Laat de coaching over aan de trainer. Indien u zich als ouder zorgen maakt met betrekking tot
de coaching of ontwikkeling van uw kind wend u zich tot de verantwoordelijke trainer. Spreek
de trainer hier bij voorkeur persoonlijk over aan.
Grensoverschrijdend gedrag van elke aard wordt niet aanvaard. Wees een voorbeeld voor uw
kind.

6.2 Verantwoordelijkheid
-

-

Als ouder laat je je kind niet achter zonder te controleren of de leiding aanwezig is. Het kan
altijd gebeuren dat een leiding door onvoorziene omstandigheden niet in de zaal is. De club
kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Indien er problemen of speciale noden zijn bij jouw kind is het aangeraden dit te melden aan
de leiding zodat zij hier indien nodig rekening mee kunnen houden (bv. vaak plassen, niet
goed horen, astma, ADHD,… ).

6.3 Administratief
-

Tracht als ouder regelmatig de uitgedeelde brieven door te nemen. Indien je kind voor een
bepaalde tijd afwezig zal zijn, gelieve de leiding hiervan te verwittigen.
Als ouder zorg je ervoor dat alle wijzigingen in contactgegevens tijdelijk worden meegedeeld
aan het clubbestuur en de verantwoordelijke trainer.
We vragen de ouders om de Jump ’n Joy website in het oog te houden, als ook de ontvangen
mailtjes, om op de hoogte te zijn van de meest recente informatie

7 Varia
7.1 Juryleden
Wedstrijdskippers vanaf 15 jaar (het najaar voorafgaand aan het kalenderjaar dat ze 16 worden)
volgen verplicht de jurycursus. Zonder juryleden kunnen er helaas geen wedstrijden doorgaan.
Gemiddeld zal elk jurylid 2 wedstrijden per jaar jureren. Er wordt een planning opgesteld waarbij je
zelf je voorkeuren kan doorgeven.
Indien je een wedstrijd jureert, zal je uitbetaald worden door Jump ‘n Joy (het bedrag varieert
afhankelijk van het type wedstrijd en het aantal jurydiploma’s waarover je beschikt). Dit bedrag
varieert tussen 10 euro en 30 euro per wedstrijd.
Een jurylid dat, alhoewel hij/zij zich had opgegeven om te jureren, door één of andere reden toch
niet gaat jureren moet contact opnemen met de juryverantwoordelijke en zelf op zoek gaan naar een
vervanger. Indien dit niet lukt, zal het jurylid de boete moeten betalen aan de club.
Uitzonderingen hierop zijn: ziekte, begrafenis, … er wordt dan verwacht dat er een ziektebriefje
wordt bezorgd aan de juryverantwoordelijke en het bestuur/SCT.
Er wordt naar gestreefd om het jurylid altijd te laten meerijden met skippers/coaches. Indien dit niet
mogelijk is, worden de vervoerskosten terugbetaald.

7.2 Lidgelden en betalingen
Op het einde van het seizoen (maand juni) worden de leden uitgenodigd zich in te schrijven voor het
volgende seizoen. Iedereen heeft het recht jaarlijks twee lessen te volgen vooraleer het lidgeld te
betalen. Na deze twee lessen dient te betaling echter te zijn ontvangen.
Indien dit niet het geval is wordt deze persoon niet als lid van de vereniging beschouwd en kan hij/zij
dus niet deelnemen aan de lessen. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de
verzekering van de club.
Een wedstrijdskipper kan ook niet deelnemen aan de wedstrijden wanneer het lidgeld niet is betaald.

8 Evenementen
8.1 Jumpodium
Het Jumpodium is het twee-jaarlijks cluboptreden van Jump ’n Joy waarop alle leden de mogelijkheid
hebben om deel te nemen aan een demonstratie van hun groep. Ouders, vrienden, familie en andere
sympathisanten zijn welkom om naar deze show te komen kijken.

8.2 Buttondag
Tijdens deze dag kunnen alle JnJ-leden een button proberen te springen. Indien ze erin slagen om alle
vooraf bepaalde sprongen naar behoren te springen (wordt bepaald volgens de richtlijnen van
Gymfed) ontvangen ze hiervoor een button.

8.3 Come-and-See
Tijdens onze Come-and-See – week willen we onze club wat meer in de kijker zetten. Deze week zal
tweejaarlijks georganiseerd worden, afwisselend met het Jumpodium. De trainingen zijn dan
toegankelijk voor de (groot)ouders, broers en zussen, ... Dit kan in de vorm van een toonmoment
(korte show in elkaar steken), maar elke groep is vrij om hier een eigen invulling van te maken.

Jump ’n Joy vzw
Zetel: Waarloosstraat 20 , 2547 Lint
Secretariaat: c/o Ivan Peeters - T. 0499/59.56.59
www.jumpnjoy.be
info@jumpnjoy.be
Aangesloten bij Gymfed Vlaanderen
Find us on

