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Inleiding
Zoetermeer, augustus 2020
Beste leden en partners van GV Pro Patria Zoetermeer,
GYMWORLD is op 14 juli 2020 beschikbaar gekomen. Acht jaar geleden ontwierp het Bestuur het Strategisch
plan 2013-2020 Bouwen aan de Toekomst. GYMWORLD is daarin genoemd als de belangrijkste voorwaarde
om te bouwen aan de toekomst. Aan die voorwaarde is nu voldaan. Pro Patria heeft een nieuw thuis. Een
iconisch gebouwencomplex met alle ruimte en faciliteiten om de veelzijdigheid van de gymsport in onder te
brengen. Met recht de mooiste multifunctionele gymsportaccommodatie in het land. Met GYMWORLD is Pro
Patria qua accommodatie gereed om haar toekomst verder vorm te geven. En natuurlijk blijven we ook in de
wijken van de stad actief.
Pro Patria is een vereniging. Leden en ouders van leden zijn de eigenaren. En eigenaren nemen
verantwoordelijkheid voor continuïteit en het gymsportplezier in de club. Naast het deelnemen aan
gymsportlessen, zetten eigenaren zich in voor vrijwilligersfuncties en –taken, structureel en incidenteel.
Vrijwilligers zijn het fundament én het cement van Pro Patria.
In de afgelopen decennia maakte Pro Patria gebruik van de Noord-Westerhal en 29 gemeentezalen in de
stad. Twee tegenslagen: de brand van de Noord-Westerhal in mei 2019 en de Coronacrisis die vanaf maart
2020 tot het zomerreces alle gymsportlessen in gymzalen onmogelijk maakt. Dat hakt erin voor een gymclub.
Het neemt vitaliteit weg uit de club. Maar met GYMWORLD straalt de zon weer. Samen maken we een
doorstart naar een nieuwe toekomst. Alle trainingen in de Noord-Westerhal en vele lesgroepen uit de
wijkzalen verhuizen naar GYMWORLD. In Oosterheem, Rokkeveen, Driemanspolder, De Leyens, Buytenwegh,
Seghwaert en Leidschenveen (gem Den Haag) blijven diverse lesgroepen actief, dicht bij de leden.
Dit alles vergt een nieuwe organisatiestructuur van Pro Patria. Het Bestuur heeft met steun van haar
Adviesteam een concept ontwikkeld voor Pro Patria van de toekomst. De nieuwe structuur wordt aan de
ledenvergadering van 1 september 2020 ter besluitvorming voorgelegd. Na dat besluit kan in de loop van het
seizoen 2020/2021 de nieuwe organisatiestructuur vorm en inhoud krijgen. Als de leden van Pro Patria
massaal hun schouders eronder zetten, wordt dat een grote toekomst. Op alle niveaus en in alle uithoeken
van onze gymclub zijn functies en taken, waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Er is voor elk lid en ouder van een
jeugdlid een taak of functie voorhanden die past bij je belangstelling, competenties, beschikbaarheid en
creativiteit. Pro Patria heeft jou nodig. Vind je weg in het nieuwe Pro Patria!
Bestuur
Jerry van der Ziel
Michiel Doeven
Willy Olaria

Samen zijn wij de gymsportgemeenschap Pro Patria.
GYMSPORT = GOUD
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Ledenraad
Van Ledenvergadering naar LEDENRAAD: het hoogste verenigingsorgaan
GV Pro Patria Zoetermeer is een vereniging. Leden en ouders van jeugdleden zijn de eigenaren. In een
Ledenvergadering stellen zij het Bestuur samen, stellen beleid en kaders vast, zoals verenigingscontributies,
en controleren het gevoerde beleid en het financieel beheer. Alle leden en ouders van leden hebben toegang
tot Ledenvergaderingen. De praktijk is dat de opkomst laag is, zeer laag, extreem laag, niet hoger dan 2% van
alle eigenaren!
En daar schuilt een groot risico. Enkele aanwezige criticasters kunnen de sfeer in de Ledenvergadering dan
volledig doen omslaan. Van constructief naar vijandig. Helaas is dat de laatste jaren bij regelmaat
voorgekomen. Het wederzijds respect is dan ver te zoeken. Het plezier in vrijwillig besturen en taakvervulling
verdwijnt als sneeuw voor de zon. We zien dat terug in de bezetting van bestuursfuncties en andere
vrijwilligerstaken.

Alternatief
Het alternatief voor een Ledenvergadering is een Ledenraad. Dit is een vertegenwoordiging van eigenaren uit
alle geledingen van de vereniging. De Ledenraad blijft het hoogste orgaan in de vereniging en behoudt alle
bevoegdheden van de Ledenvergadering. Het verschil is dat de Ledenraad een vertegenwoordiging is van de
gehele vereniging. Elke gymsportdiscipline wordt erin vertegenwoordigd.
De leden in de Ledenraad worden benoemd voor een periode van 3 jaren, kiezen uit hun midden een
voorzitter en komen zoveel als nodig voor beraadslaging bijeen. Tenminste 2 x per jaar komt de Ledenraad
bijeen met het Bestuur, alwaar het Bestuur verantwoording aflegt en beleidsvoorstellen doet. Het Bestuur
kan de Ledenraad ook tussentijds raadplegen. De Ledenraad telt in dit voorstel 15 leden. Een reglement
regelt de verkiezingen.
Pro Patria wil één vereniging zijn, ongeacht of je in wijkzalen of GYMWORLD sport en ongeacht of dat op
recreatief, demonstratiesport of wedstrijdsport niveau plaatsvindt.
In de nieuwe organisatiestructuur van Pro Patria zijn de lessen en activiteiten ondergebracht in de afdelingen
GYM, TURNEN, SPRINGEN en DANS. Dat zijn de vier hoofdtakken aan de gymsportstam. Naar rato van het
aantal leden stelt het Bestuur voor de Ledenraad als volgt samen te stellen:

Samenstelling Ledenraad
afdeling PP GYM
2 vertegenwoordigers
Jeugd - senior
afdeling PP TURNEN
6 vertegenwoordigers
TD - TH - Rhönrad
afdeling PP SPRINGEN
4 vertegenwoordigers
Tramp - DMT - Tumbling
afdeling PP DANS
3 vertegenwoordigers
Recreatief - Wedstrijd
De verdeling van de vertegenwoordigers in de Ledenraad wordt in het Huishoudelijke Reglement beschreven.
Bij uitbreiding met een nieuwe gymsportdiscipline (bv sportacrobatiek) kan de Ledenraad de verdeling van de
vertegenwoordigers dan aanpassen.
De Ledenraad benoemt uit hun midden een Financiële Commissie van tenminste 2 leden, die het financieel
beheer van de vereniging controleren en dat rapporteren aan de Ledenraad.
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Voorstel
De implementatie van een Ledenraad vereist een Statutenwijziging van de vereniging.
Het Bestuur stelt de ledenvergadering van 1 september 2020 voor in te stemmen met de vervanging van de
Ledenvergadering door de Ledenraad en haar op te dragen de Statutenwijziging voor te bereiden en het
concept ter besluitvorming voor te leggen in de najaarsvergadering 2020.
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Vrijwilligersbeleid
Doel
Pro Patria is een vereniging. Leden en ouders van jeugdleden zijn de eigenaren. Zij nemen gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor continuïteit en het gymsportplezier in de club. Naast het deelnemen aan lessen en
trainingen, zetten leden en ouders van jeugdleden zich in als vrijwilliger. Pro Patria is daarmee vooral een
gymclub van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het fundament én het cement van Pro Patria. Zij zijn van vitaal
belang op alle niveaus in de organisatie. De lessen en –trainingen worden gegeven door opgeleide en
bevoegde lesgevers en trainers. Lesgeven is een vak. Zij ontvangen een financiële vergoeding voor hun werk,
evenals de verenigingsmanager, de functionele chef van alle lesgevers. De gymclub wordt echter bestuurd en
ondersteund door vrijwilligers. Ook niet-leden kunnen vrijwilliger zijn. Zonder enthousiaste vrijwilligers geen
bruisende vereniging.
Het vrijwilligersbeleid van Pro Patria beoogt zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden te binden aan
de gymsportgemeenschap. Effectieve voorlichting, werving, matching, opleiding en begeleiding zijn de
middelen. Het vrijwilligersnetwerk is transparant en inzichtelijk. Leden kunnen kiezen welke vrijwilligerstaak
of –functie hen het best past.

Kernwaarden
Collectief besturen, wederzijds vertrouwen en respect, vrijheid van handelen binnen gestelde kaders,
verantwoordelijkheid nemen en samenwerking zijn de kernwaarden van de vereniging. De professionals zijn
het raamwerk, de vrijwilligers het cement. Samen vormen ze de vereniging. Vrijwilligerswerk moet vooral ook
tot vriendschap, voldoening en persoonlijke groei leiden.

Zo werkt het…
1

Vrijwilligers werken samen

2

Leden en ouders van jeugdleden zijn allen potentiële vrijwilligers

3

Vele handen maken licht werk. Daarom meer vrijwilligers dan taken en functies.

4

Functies en taken voor vrijwilligers zijn eenduidig benoemd, hebben een indicatie omtrent
werkbelasting en zijn waar nodig voorzien van gewenste competenties.

5

Bestuursfuncties worden toegewezen door de ledenraad, overige functies door het bestuur of door
gemandateerde functionarissen.

6

Als taken en werkzaamheden van incidentele aard zijn, worden ze altijd op verzoek van een
functionaris en gecoördineerd uitgevoerd.

7

De vrijwilligerstaak of -functie mag niet leiden tot overbelasting of als zodanig worden ervaren. Waar
mogelijk zijn voor elke taak tenminste twee vrijwilligers beschikbaar (= buddysysteem). Dit
combineert continuïteit met flexibiliteit.
Het vrijwilliger systeem voorziet in de behoefte aan meedoen en draagt bij aan persoonlijke
ontwikkeling. Samen groeien naar gedeelde gymsportbeleving.

8
9

Vrijwilligheid staat voor gedeelde verantwoordelijkheid, niet voor vrijblijvendheid.

10

GV Pro Patria heeft een transparante regeling die voorziet in het vergoeden van onkosten verbonden
aan de functie- of taakvervulling.
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Samenstelling bestuur
Functies

taken

1. Voorzitter

- Representatie en teambuilding
- Externe contacten
- Leiden van vergaderingen
- Marketing & Sponsoring
- Intern en extern communicatiebeleid
- Plaatsvervangend voorzitter
- Bestuur communicatie
- Agendering & Verslaglegging
- Decoraties & jubilarissen
- Notulist
- Redacteur Jaarverslag
- Plaatsvervangend secretaris
- Financiële planning & beheer
- Controle op uitvoer contributiebeleid
- Betaalmeester
- Fondswerving
- Subsidieaanvragen
- Plaatsvervangend penningmeester
- Vastlegging & actualisering Personeelsdossiers
- Vastlegging & actualisering Vrijwilligersbeleid
- Functie- en taakomschrijvingen Personeel

< 6 uur per week
2. Vicevoorzitter
< 6 uur per week
3. Secretaris
< 6 uur per week
4. 2e Secretaris
< 6 uur per week
5. Penningmeester
< 6 uur per week
6. 2e Penningmeester
< 6 uur per week
7. Lid met Personeels- en
Vrijwilligersbeleid (HRM)
< 6 uur per week
8. Lid
< 6 uur per week
9. Lid

naam

- Vrijwilligersbeleid
- Veilig sportklimaat
Nader te bepalen

< 6 uur per week

Taakstelling
Het Bestuur is het uitvoerend beleidsorgaan van de vereniging en beslist als collectief. Zij evalueert de
operationele uitvoering en stuurt bij op hoofdlijnen. Zij doet beleidsvoorstellen aan de Ledenraad en legt
daar verantwoording af. Alleen het Bestuur sluit contracten af. De dagelijkse operationele leiding van de
vereniging delegeert het Bestuur aan de verenigingsmanager.

Samenstelling
Het Bestuur is samengesteld uit vrijwilligers (leden en ouders van jeugdleden). De continuïteit van besturen
vereist kennis, ervaring en flexibele beschikbaarheid. Dat kan wringen met werk, privé, ziekte en vakantie.
Daarom heeft elke kernfunctie een buddy (plaatsvervanger). Samen waarborgen beide bestuursleden de
uitvoering van de kernfunctie. Nieuwe bestuursleden kunnen als plaatsvervanger instappen en doorgroeien
naar de vervolgfunctie.
Binnen het bestuur is er één lid (zonder portefeuille) die voor specifieke taken of projecten van langdurige of
tijdelijke aard kan worden aangesteld. Ook kan dit lid ingezet worden als waarnemer van een tijdelijk
uitgevallen bestuurslid. Elk lid van het bestuur is medeverantwoordelijk voor te nemen en genomen
besluiten. Het Bestuur beslist daarom altijd als collectief. Actiepunten worden individueel uitgevoerd. Het
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Bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de Verenigingsmanager en communiceert met
hem/haar alle te nemen/genomen besluiten en actiepunten. Ook is er een Adviesteam van voormalige oudbestuurders en specialisten, die het bestuur kan raadplegen.
De Ledenraad benoemt binnen het rooster van aftreden bestuursleden voor een periode van 3 jaren, waarna
herbenoeming kan volgen en functiewisselingen.
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Veilig sportklimaat
Gymsporter centraal
geleid door lesgever/coach,
ondersteund door ouders en clubmanagement
Gymsport doen we samen: in een lesgroep met gelijkgestemde gymsporters, onder leiding van een
bekwame en bevoegde lesgever. Pro Patria stelt sportzaal en lesgever beschikbaar. En ouders ondersteunen
als vrijwilliger om enerzijds de lessen betaalbaar te houden en anderzijds om betrokken te blijven bij de
sportieve vorming van hun kinderen en bij te dragen aan een veilig sportklimaat. Hier in het kort de visie van
Pro Patria voor veilig en uitdagend sporten.
Gymsport begint bij peuter- en kleutergym en groeit later uit tot keuzes voor turnen, springen en/of dansen.
Puur voor plezier en gezondheid, persoonlijke groei en ontwikkeling. Veelzijdig leren bewegen. Van lopen en
springen tot rollen en duikelen, van klimmen en klauteren tot zwaaien en draaien. Alle basisvormen van
bewegen komen aan bod, ontdekkend, spelend, met zang en dans. Elk kind heeft dat nodig, meerdere keren
per week. Geleidelijk neemt de complexiteit van bewegen toe. Daarmee ook de groei en het cognitief
leervermogen van kinderen. Een leven lang gym, turnen, springen en dansen.
Elke lesgroep heeft een lesgever/coach. Daarin onderscheidt gymsport zich van andere sporten waar
vrijwilligers zonder enige opleiding mogen coachen. In gymsport mag dat niet. Lesgevers/coaches zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de sportles. Zij hebben een opleiding gevolgd. Ze scholen
zich jaarlijks bij. Lesgever/coaches zijn de (semi)professionals binnen Pro Patria.
Elke lesgroep in de leeftijd van 6 – 12 jarigen wordt ondersteund door teamouders: twee teammoeders of
twee teamvaders. Bij elke les is tenminste één van het duo aanwezig. Ze doen wat des ouders is, in dit geval
voor de gehele lesgroep. Teamouders zijn in de kleedkamer een kwartier voordat de les begint,
administreren de presentie en informeren de ledenadministratie, schrijven nieuwe leden in, houden rust en
orde in de kleedkamer, helpen desgewenst de coach even met klaarzetten van materiaal, plakken een
pleister wanneer nodig, houden na de les toezicht in de kleedkamer tot na vertrek van alle kinderen,
voorkomen dat er wordt gepest en trekken de WC even door. Allemaal ondersteunde taken, die het de
lesgever/coach mogelijk maakt de lestijd in de sportzaal ten volle te benutten. Want vele lesgever/coaches
geven les na les. En dat vereist 100% inzet.
Teamouders zijn vrijwilligers, die zich voor één seizoen verbinden aan een lesgroep. Dat zijn maximaal 42
lesweken. Het kost je aan tijd 1,5 tot 2 uren per week. En als je met een duo bent gemiddelde nog minder,
want tenminste één moet er zijn. Als ouder is het de beste kennismaking met Pro Patria. Je bent betrokken
bij je sportende kind, ziet wat er in de les gebeurt en leert de coach en de andere kinderen kennen.
Na het seizoen kun je ‘bijtekenen’, switchen naar een andere lesgroep of naar een andere taak in Pro Patria.
Zo groei je mee in de gymsportwereld van je kind.
Zie je als (team)ouder of gymsporter zaken, die niet kunnen en die je wilt bespreken?
Doe dat primair met de lesgever. Als dat niet kan, neem dan contact op met Serviceteam of de
verengingsmanager. Bij grensoverschrijdend gedrag bel je rechtstreeks met de onafhankelijke
vertrouwenscontactpersoon. Zie https://propatria.nl/veiligheid/vertrouwenspersoon/
Doe wat jij nodig vindt!

Samen zorgen we voor een veilig sportklimaat
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Talentontwikkeling en wedstrijdsport in turnen, springen en dansen vereisen meer training, van meerdere
keren per week tot dagelijks, afhankelijk van het ambitieniveau van de sporter. De sporter krijgt meer en
meer individuele aandacht van de coach, de onderlinge relaties intensiveren. Het doel wordt
grensverleggend turnen, springen en/of dansen. Maar taboe zijn grensoverschrijdende gedragingen. In het
document Samen Top geeft Pro Patria tips aan ouders, coaches en management. Hoe is de rolverdeling?
Zie: https://propatria.nl/wp-content/uploads/2016/01/PP-convenant-Samen-Top-versie-20130215.pdf
Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat
Talentontwikkeling en sportplezier zijn speerpunten in de gymsportgeschiedenis van Pro Patria. Alle
lesgevers/coaches hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en hebben (of zijn in opleiding voor)
een KNGU-licentie. Het Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat vereist dat trainer/coaches in de
wedstrijdsport de beroepscode NL-coach ondertekenen. Tevens poneert het Toetsingskader om in
arbeidsovereenkomsten van trainer/coaches ontbindende voorwaarden op te nemen die in werking treden
bij grensoverschrijdend gedrag en/of een negatief VOG. Tenslotte dienen de omgangsregels voor sporters,
ouders en coaches zichtbaar te zijn in elke sportzaal waar Pro Patria lessen en trainingen verzorgd.

Tien GOUDEN omgangsregels.
Bij Pro Patria:
1.

staan plezier en zelfvertrouwen centraal.

2.

is voor ieder talent een plek en geloven we in groei.

3.

hebben we oog voor het groepsproces maar ook voor het individu.

4.

houden we voldoende professionele afstand tussen trainer en sporter.

5.

kan iedere sporter ongeacht leeftijd, geslacht en geaardheid op zijn eigen niveau sporten.

6.

gaan we met respect met elkaar om en spreken we elkaar aan op ongewenst gedrag.

7.

is transparantie belangrijk tussen trainers, ouders en sporters.

8.

mag het kind ook kind zijn.

9.

heeft de trainer een voorbeeldfunctie.

10.

zorgen we voor een goede omgeving en sfeer waar een ieder zich prettig voelt.

GV Pro Patria – Zoetermeer wil bovenstaande beleidsmaatregelen in het seizoen 2020/2021
operationaliseren in de gehele vereniging.

Gymsport = GOUD
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Laat de organisatie werken!
De Ledenraad benoemt, stelt kaders en controleert het Bestuur en bestaat gekozen leden.
Het Bestuur benoemt, stuurt en controleert de Clubmanager, benoemt en ontslaat lesgever/coaches, beslist
welke vrijwilligers voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking komen, stuurt de vereniging beleidsmatig
en toekomstgericht, wijst budget toe, onderhoudt bestuurlijke contacten met KNGU, partners,
gemeentebestuur Zoetermeer en is het enige orgaan dat (arbeids)contracten kan afsluiten. Allen zijn
vrijwilligers.
Het Adviesteam levert het Bestuur desgevraagd adviezen & tijdelijke assistentie. Het Adviesteam is
samengesteld uit een voormalig sportbestuurder, voormalige sportcoach, internationaal jurylid, voormalige
Olympiër en specialisten in rechten, financiën et cetera.
Het Adviesteam regelt de eigen samenstelling. Allen zijn vrijwilligers
De Verenigingsmanager geeft dagelijks operationeel leiding aan de vereniging en is de functionele chef van
alle lesgevers/coaches binnen Pro Patria. De Verenigingsmanager wordt daarbij ondersteund door de
Afdelingsmanagers. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van het Serviceteam, de Pro Patria
Academy, Commissie Decoraties, Kledingteam, Evenemententeam, Schatkamerteam, Jeugdcommissie en
Seniorcommissie. De clubmanager is bevoegd tot het aanstellen van vrijwilligers en tijdelijk vervangende
lesgevers/coaches. Het Bestuur geeft door het vaststellen van beleid en aanwijzingen sturing aan de
Clubmanager. De Clubmanager doet (beleids)voorstellen aan het Bestuur, volgt wanneer nuttig en
noodzakelijk ter vergadering haar beraadslagingen, neemt kennis van alle besluiten en actiepunten van het
Bestuur en implementeert deze in het management van Pro Patria. De Clubmanager onderhoudt contacten
met opleidingsinstituten voor de werving van stagiairs en lesgever/coaches en is bevoegd stagiairs aan te
nemen en de geschiktheid van lesgever/coaches te onderzoeken en geschikte kandidaten voor te dragen aan
het Bestuur.
Het Serviceteam is een team van vrijwilligers die onder aansturing van de Clubmanager alle dagelijkse
processen in Pro Patria ondersteunen, activeren, coördineren en administreren. Het is de vraagbaak van
leden, ouders, vrijwilligers, lesgever/coaches en overige externen. Het PP Serviceteam is het informatie- en
communicatiecentrum van de gymclub en heeft daarom een hoge operationele bereikbaarheid. Vrijwilligers
die structureel 10 of meer uren per week werken komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.
De Pro Patria Academy is het opleidings- en trainingsinstituut van Pro Patria. Haar missie is vrijwilligers te
informeren en voor te bereiden op functies en taken, juryleden in de diverse wedstrijddisciplines op te
(laten) leiden, lesgever/coaches bij te (laten) scholen, intervisies te organiseren voor lesgever/coaches en
vrijwilligers en op aanvraag maatwerk begeleiding te geven aan lesgever/coaches. Ervaren (voormalige)
lesgever/coaches en leden belast met juryzaken in de Management Ondersteunings Teams maken deel uit
van de PP Academy. Allen zijn vrijwilligers. Voor specialistische docenten gelden financiële vergoedingen.
De Commissie Decoraties toetst voordrachten voor een onderscheiding aan de Verordening Decoratiestelsel.
De commissie bestaat tenminste uit een coördinator en de secretaris van de vereniging. Overige leden
worden op voorstel van coördinator of secretaris benoemd. Pro Patria kent Erevoorzitter, Ereleden, Leden
van Verdienste, Pro Patria Award. Verder worden aan alle leden bij langdurig ononderbroken lidmaatschap
onderscheidingen toegekend na 25, 40, 50, 60, 70, et cetera jaar (jubileumspeld en oorkonde). Allen zijn
vrijwilligers.
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Het Kledingteam heeft tot missie de kledinglijn van de vereniging te beheren, aan te vullen en te
actualiseren. Leden belast met het kledingbeheer in de Management Ondersteunings Teams (MOT) vormen
gezamenlijk het Kledingteam. Zij kiezen uit hun midden een Coördinator. Allen zijn vrijwilligers.
Het Evenemententeam heeft tot missie evenementen van Pro Patria in voorbereiding, uitvoering en nazorg
te ondersteunen. Dit zijn incidentele werkzaamheden. Nodig zijn licht- en geluidstechnici, speakers,
floormanagers, beveiligers, toestel- en materiaalcommissarissen, klussers, gastvrouwen en –heren,
fotografen, cameramensen, EHBO-ers, chauffeurs van transportmiddelen. Elk evenement staat onder leiding
van een projectleider. Allen zijn vrijwilligers.
Het Schatkamerteam beheert alle prijzen en onderscheidingen die Pro Patria in haar geschiedenis ten deel
zijn gevallen en stelt ze ten toon in GYMWORLD. Ook worden overzichten van landskampioenen, deelnemers
aan Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen ten toon gesteld. Allen zijn vrijwilligers.
De Jeugdcommissie organiseert sociale activiteiten voor de jeugdleden tot 18 jaar. De Jeugdcommissie wordt
samengesteld uit jeugdleden t/m 21 jaar en krijgen een ervaren mentor toegewezen. Allen zijn vrijwilligers.
De Seniorcommissie organiseert sociale activiteiten voor de seniorleden. Allen zijn vrijwilligers.
Management Ondersteunings Team (MOT) is een groep vrijwilligers die een specifieke gymsportdiscipline
van Pro Patria steunt in samenspraak met de lesgever/coaches.
Elke MOT wordt geleid door een afdelingsmanager (of coördinator), die sturing krijgt van de Clubmanager.
De afdelingsmanager kan ook een professionele lesgever/hoofdcoach zijn.
Het MOT kan naar behoefte uit de volgende vrijwilligersfuncties bestaan:
•
•
•
•
•
•

Budgetbewaker (sturing van de penningmeester)
Jurycommissaris (tevens lid van Pro Patria Academy)
Wedstrijd- of evenementencommissaris (tevens lid van Evenemententeam)
Kledingcommissaris (levens lid van Kledingteam)
Muziek- en geluidstechnicus (tevens lid van Evenemententeam)
Fotograaf/filmer/stukjesschrijver

Pro Patria is een door de KNGU erkend Talent Opleidingscentrum Turnen Dames. Dit impliceert dat een de
begeleiding van turnsters en coaches speciale eisen worden gesteld. De Clubmanager stuurt aan en
rapporteert aan Bestuur knelpunten.
Er is een Multidisciplinair Team Turnen Dames, bestaande uit:
•
•
•
•
•

pedagogische en mentale begeleiding
sportmedische begeleiding
voedingsdeskundige
studiebegeleiding
sporttechnische begeleiding

Vertrouwens Contact Personen (VCP) hebben tot taak meldingen van grensoverschrijdende gedragingen te
onderzoeken en melders te adviseren. Het zijn professionals in hun taakuitvoering, maar als vrijwilliger
aangesteld en voeren hun taak volstrekt onafhankelijk van Bestuur en Management uit. Elk lid, ouder,
vrijwilliger, lesgever/coach kan zich bij gevoelde onveiligheid richten tot de VCP.
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Locatie Contact Personen (LCP) informeren en assisteren de Verenigingsmanager over het gebruik en beheer
van de sportzalen die Pro Patria gebruikt in de wijken van de stad. Elke wijksportzaal heeft een vrijwilliger die
de onderhoudstoestand van gebouw en materialen bewaakt en het publicatiebord voorzien van actuele Pro
Patria informatie.
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Waarin wil jij bijdragen aan het gymsportplezier in GV Pro
Patria – Zoetermeer?
Gymsport = GOUD. Wil je als vrijwilliger graag een bijdrage leveren aan de gymsport in Pro Patria? Waar kan
Pro Patria je het best gebruiken? Heb je meerdere interessegebieden? Dan kan je die aangeven in het
onderstaande formulier. Na overleg met het verenigingsmanagement bepaal je dan definitief je keuze.

Overzicht van functies
Bij elke functie staat de maximale gemiddelde belasting/week. Als dat er niet bij staat, dan is het een
functie/taak die incidentele inzet vereist.
(*) betekent: voor deze functie is opleiding & training beschikbaar.
•

Bestuursfunctie (max. 6 uur/week)

welke? ....................................................................................

•

PP Serviceteam (max. 6 uur/week)

welke taak? ............................................................................

•

Afdelingsmanager (max. 6 uur/week)

voor GYM / TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Budgetbewaker (max. 2 uur/week)

voor GYM / TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Jurycommissaris (max. 2 uur/week)

voor TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Wedstrijdcommissaris

voor TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Kledingcommissaris

voor TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Muziek/geluidstechnicus

voor GYM / TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Fotograaf/filmer/tekst

voor GYM / TURNEN / SPRINGE / DANS

•

Locatiecontactpersoon (max. 2 uur/week)

•

assistent lesgever (*)

in welke gymsport? Bij wie? ..................................................

•

jurylid (*)

voor TURNEN / SPRINGEN / DANS

•

Pro Patria Academy (max. 4 uur/week)

welke taak? ............................................................................

•

Jeugdcommissie (max. 2 uur/week)

................................................................................................

•

Seniorcommissie (max. 2 uur/week)

................................................................................................

•

Schatkamerteam (max. 2 uur/week)

................................................................................................

•

Evenemententeam

als? .........................................................................................

•

Teamouder (max. 2 uur/week)

Lesgroep? ...............................................................................

welke sportzaal? .......................................................

Van lesgever? .........................................................................

Digitaal formulier
Wil je je interessegebieden aan de vereniging doorgeven?
Klik dan hier voor het digitale formulier of scan de QR code.
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