Uitreiking KNGU kwaliteitslabel IKGym©
Achilles kwaliteitsclub
Tijdens de algemene jaarvergadering van 7 juni ‘07 mocht de voorzitter
van gymnastiekvereniging Achilles, Dorry Menkveld, uit handen van
Marcel Verstraeten, regio consulent van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie het kwaliteitslabel IKGym© in ontvangst nemen.
In de seizoenen 2004-2005 en 2005-2006 heeft Achilles een inhaalslag
gemaakt op organisatorisch gebied. Nieuwe statuten, een huishoudelijk
reglement, gedragsregels, arbeidscontracten, opleidingen, verzekeringen,
financieel-, sponsoring- , selectie- en vrijwilligersbeleid werden ontwikkeld
of geactualiseerd. De gedachte de zaken goed georganiseerd te hebben
wilden zij graag objectief getoetst zien. Daarvoor benaderden zij de KNGU
en werd de kwaliteitstoets IKGym ingezet.
Wat is IKGym
IKGym© (Integraal Kwaliteitszorg Gymnastiek) is een methode om een
objectief beeld te krijgen van de vereniging. Zowel op bestuurlijke - en
organisatorische terreinen, als van gymnastische disciplines wordt de
kwaliteit in beeld gebracht. De uitkomsten monden uit in een
analyserapport.
Marcel Verstraeten: “Achilles mag er bijzonder trots op zijn het
kwaliteitslabel te mogen dragen. Het betekent dat zij op alle
bovengenoemde terreinen de zaken goed voor elkaar heeft. Er kan mee
worden aangetoond dat de club actief is om de kwaliteit binnen de
vereniging te verbeteren. Het kwaliteitslabel is geen verplichting voor
gymnastiekverenigingen, maar toekomstgericht kan het IKGym
instrument bijvoorbeeld wel een bepaalde voorwaarde zijn, als een
gymnastiekvereniging zich specifiek wil richten op een bepaald onderdeel
of een opleidingspunt wil worden voor trainers en lesgevers. De KNGU ziet
IKGym in eerste instantie vooral als een stimuleringsproces om de
kwaliteit binnen de vereniging naar een nog hoger plan te tillen.”
Dorry Menkveld: ”We zijn blij met het resultaat. Maar er zijn natuurlijk
ook verbeterpunten gesignaleerd. Die hebben we in ons beleidsplan voor
de komende jaren een plaats gegeven en op de vergadering
gepresenteerd. Aansluitend op IKGym hebben we ook een Clubscan
uitgevoerd. Technische leiders, vrijwilligers, leden en ouders hebben we
bevraagd naar hun tevredenheid met de vereniging. Ook die uitkomsten
waren over het algemeen positief. De daar genoemde aandachtspunten
nemen we ook serieus en zullen we het komende seizoen verder proberen
te verbeteren.”
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