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VTS Gym Willebroek vzw 
 

VTS Gym Willebroek werd bijna 100 jaar geleden opgericht in 1921 door enkele 

vooruitstrevende jongeren, die ook tijdens de oorlog samen de turnsport 

beoefenden. Hun doel was de jeugd een goede lichamelijke opvoeding te 

verschaffen om hen voor te bereiden op het harde leven dat hen te wachten stond. 

De lidmaatschap bijdrage van de leden was erg laag en bijgevolg was de financiële 

toestand op dat ogenblik verre van rooskleurig. Om geld in het laatje te krijgen, 

werden acties opgezet om steunende leden te werven en werd er jaarlijks een 

scalafeest georganiseerd. Huisvesting vormde het grootste probleem in de periode tussen de twee oorlogen. Er 

diende dan ook meermaals van zaal te worden veranderd. Maar het ledenaantal bleef groeien en een aantal 

afdelingen namen met succes deel aan wedstrijden in eerste categorie. Tijdens de tweede wereldoorlog 

verbood de Duitse bezetter alle activiteiten. Maar de turnkring viel niet stil: de kern bleef bestaan en smeedde 

reeds plannen voor de toekomst. In september 1944, net na de bevrijding, startte de bestaande kern de 

vereniging opnieuw op. Als aandenken aan Rik Selleslaghs, één van haar bezielende leiders, die tijdens de 

oorlog was terechtgesteld, werd de naam van de turnkring veranderd in “Vooruit’s Turners Rik Selleslaghs”. 

Deze vereniging evolueerde geleidelijk naar onze turnkring VTS zoals we deze nu kennen. 

 

VTS Gym biedt een uitgebreid recreatief programma aan voor alle leeftijden, maar ook voor competitie turnen 

kan je bij ons terecht. We maken gebruik van de aanwezige turnzalen in basisscholen ‘De Tovertuin’ en ‘’t 

Venneke’ te Willebroek. De noden van de turnsport zijn in die periode, zowel op recreatief vlak als 

competitieniveau, eveneens geëvolueerd. Het wordt steeds moeilijker om vaste vrijwilligers te vinden, men 

verlangt dat de trainers gediplomeerd zijn en dat de infrastructuur voldoende kwalitatief en veilig is uitgerust.  

 
Identificatiegegevens 
 

Naam:     VTS Gym Willebroek  

Adres:     Eduard Anseelestraat 120, 2830 Willebroek 

Stamnummer:   413 

Rpr:    RPR Antwerpen afdeling Mechelen 

Rechtsvorm:   Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

Sportfederatie:   Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed vzw) 

Kwaliteitslabel:   Q4Gym label 2019-2023 

Rekeningnummer:   BE22 4031 0382 6247 

 

 
 

 

Contact informatie 
 

Secretariaat 

Eduard Anseelestraat 120, 2830 Willebroek 

secretariaat@vts-gym.be 

 

 

 

 

 

E-mail: info@vts-gym.be 

              pr@vts-gym.be 

Website: www.vts-gym.be 

 

mailto:info@vts-gym.be
mailto:pr@vts-gym.be
https://www.vts-gym.be/
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Missie  
 

Turnkring VTS Gym Willebroek vzw wil een kwalitatieve, gezonde, aangename en verantwoorde sportieve 

vrijetijdsbesteding aanbieden aan al haar leden. De vereniging staat open voor iedereen en dit ongeacht 

geslacht, leeftijd, afkomst, sociaaleconomisch milieu, religie, ... 

 
Visie  
 

De sociale betrokkenheid van onze vereniging komt vooral tot uiting in de bewuste keuze om de lidgelden laag 

te houden. Om dit te bereiken wordt enkel beroep gedaan op onbezoldigde vrijwilligers. Om gymnastiek en 

dans op een veilige en kwalitatieve wijze aan te bieden, motiveert VTS Gym haar medewerkers om opleidingen 

en bijscholingen te volgen en investeert VTS Gym in modern en veilig materiaal. Bovendien werkt VTS Gym aan 

een stimulerende, vriendschappelijke omgeving waarin elkeen zich goed voelt. 

 

Om te slagen in bovenstaande visie, wordt samengewerkt met: 

• GymFederatie Vlaanderen 

• Bloso 

• Sportraad Willebroek 

• Lokale (sport)verenigingen en scholen 
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Aanbod  
 

Turnkring VTS Gym Willebroek wil aan haar leden een uitgebreid aanbod bieden, dat 

o.a. bestaat uit: 

• Kleuterturnen vanaf 2,5 jaar 

• Recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar 

• Recreatief turnen voor volwassenen 

• Trampoline   
• Tumbling 

• Urban Dance 

 

VTS Gym biedt elke week een 40-tal trainingsuren aan, welke 5 gymnastiekdisciplines 

omvatten (AGD, AGH, Tumbling, Trampoline en Dans). Bovendien is er een aanbod voor 

zowel kinderen, jeugd en volwassenen. Recreatieve gymnastiek is het sterkst 

vertegenwoordigd binnen VTS Gym, waar de leden ook de kans krijgen om deel te 

nemen aan recreawedstrijden georganiseerd door Gymfed of andere clubs. In geval 

van tumbling en trampoline zijn er tevens groepen die onder de competitieve 

gymnastiek gerekend worden en deelnemen in het C- of B-niveau op Vlaams niveau. 

Periodiek neemt VTS Gym bovendien deel aan het Demo-turnen (World 

Gymnaestrada’s). 

 

Aangezien gymnastiek en dans zeer weinig persoonlijke uitrusting vereist, is dit tevens 

een reden waarom we onze lidgelden laag kunnen houden. De gymnasten moeten zelf 

hun turnkledij niet aankopen aangezien de club hier tussenkomt. Dit verlaagt 

bovendien de instapdrempel voor het toetreden tot de club. Het standaard lidgeld voor 

een volledig seizoen gymnastiekplezier bij VTS Gym Willebroek bedraagt 35 EUR voor -

18-jarigen en 55 EUR voor volwassenen. Gymnasten die in het bezit zijn van een 

vrijetijdspas betalen respectievelijk 24 EUR en 38 EUR. 

 
Werking 
 

Om de lidgelden laag te kunnen houden, wordt er enkel beroep gedaan op 

onbezoldigde vrijwilligers die sociaal geëngageerd zijn. VTS Gym kan rekenen op 19 

personen die leiding geven in onze afdelingen en 23 hulpleiding en helpers. VTS Gym 

stimuleert bovendien het halen van een initiatordiploma in de gymnastiek of een hoger 

diploma. Dit komt ten goede aan de kwaliteit die we willen aanbieden aan onze leden 

op een verantwoorde, veilige manier. VTS Gym rekruteert nieuwe trainers vanuit de 

club zelf, waardoor een hogere verbondenheid met VTS Gym wordt bekomen en de 

clubsfeer bevordert. 

 

We moedigen onze trainers ook elk jaar aan om gerichte bijscholingen te volgen. 

Voorbeelden hiervan zijn het kaderweekend en periodieke cursussen die georganiseerd 

worden door de Gymfed, etc. Naast technische bijscholingen wordt ook het behalen 

van een jurybrevet in één van de aangeboden gymnastiekdisciplines gestimuleerd. De 

club draagt de kosten van opleidingen en bijscholingen die door de trainers gevolgd 

worden. De dagelijkse leiding van de vereniging wordt verzorgd door het dagelijks 

bestuur, waar bepaalde leden een specifieke functie vervullen. Maandelijks komt het 

algemeen bestuur samen, i.e. dagelijks bestuur, andere bestuursleden en leiding.   
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Ledenbestand 

 

Het ledenaantal van VTS Gym Willebroek kende in de afgelopen jaren een lichte stijging. De voorbije 

turnseizoenen schommelde het aantal leden van VTS Gym rond de 400 leden. Het voorbije seizoen (2018-2019) 

had VTS Gym in totaal 478 leden. 

 

Vooral onze kinderafdelingen zijn erg populair, wat zich voornamelijk kenmerkt in het groot aantal gymnasten 

in de volgende groepen: Kabouters (2,5j-3j), Kleuters (4j-5j) en Ravotters (6j-7j). Bovendien heeft VTS Gym nog 

een groot aantal steunende leden en sympathisanten. Ongeveer 73% van onze gymnasten zijn jongeren 

tegenover 27% volwassenen. De meerderheid van de leden komen van binnen de gemeente (77%). Toch heeft 

VTS ook een aantrekkingskracht voor gymnasten die van buiten de eigen gemeente en zelfs van andere 

provincies komen (23%). 
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Sponsoring 

 

VTS Gym is een club die zich engageert voor zijn leden en door verschillende activiteiten de betrokkenheid van 

de leden wil verhogen. Het scheprestaurant, het Italiaans Restaurant, Gyminstuif voor de kleinsten, 

Vriendjesweken voor de kinderafdelingen, de Brevettendagen en vele andere activiteiten staan jaarlijks op het 

lijstje.  

 

Bovendien organiseert VTS Gym elk jaar het Gymgala, waar alle leden hun kunnen bewijzen tijdens een 

turnshow. Met een opkomst van ongeveer 1000 toeschouwers is het een perfect moment om zichtbaarheid als 

sponsor te vergaren. 

 

VTS Gym tracht ook frequent deel te nemen aan internationale Gym-events. Met het demoteam heeft VTS 

Gym reeds successen geoogst op de Gymnacopia’s in Talinn/Estland en Lausanne/Zwitserland. En last but not 

least maakten we deel uit van de Belgische delegatie op de Wereld Gymnaestrada’s in Amsterdam/Nederland, 

Göteborg/Zweden, Lissabon/Portugal, Dornbirn/Oostenrijk en Lausanne/Zwitserland. In de zomer van 2019 

heeft VTS Gym opnieuw deelgenomen aan de Gymnaestrada in Dornbirn/Oostenrijk. 

 

U wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en op verscheidene manieren zal uw 

bedrijf/vereniging/… in de kijker komen te staan. Bovendien maakt VTS Gym reclame voor zijn sponsors op de 

social media en in de interne nieuwsbrief.  

 

We verzekeren een sponsoring die door middel van reclame een groot aantal mogelijke klanten zal bereiken en 

tevens VTS Gym zal verder helpen in het aanbieden van kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding voor alle mogelijke 

gymnasten. Hieronder zullen enkele voorbeelden toegelicht worden. 

 

Graag zouden wij met u een afspraak willen maken om ons verder voor te stellen en de verschillende 

mogelijkheden omtrent eventuele sponsoring te bespreken. 

 

Als U wenst over te gaan tot sponsoring, vragen wij U om dit te doen via overschrijving op ons 

bankrekeningnummer BE22 4031 0382 6247. 
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Onze Sponsorpakketten 
 

Hieronder kan u onze standaard sponsorpakketten terugvinden. Bovendien is er ook de mogelijkheid om een 

op maat gemaakte sponsoring samen te stellen. De tarieven zijn geldig voor één turnseizoen. 

 

Pakketinhoud Brons Zilver Goud 

Gymgala – 2 gratis tickets + VIP behandeling V V V 

Gymgala – projectie bedrijfslogo V V V 

Gymgala – vermelding + bedrijfslogo in programmaboekje V (1/4) V (1/2) V (1/1) 

Gymgala – bedrijfslogo op affiche  V V 

Gymgala – reclame (Bijv. Banner, beachflags)   V 

Website – bedrijfslogo + link op vaste pagina V V V 

Website – highlight   V V 

Facebook (Bijv. Sponsor van de maand)  V V 

Gelegenheidsrestaurants – logo op onderlegger  V (klein) V (groot) 

Gelegenheidsrestaurants – reclame (Bijv. Banner, beachflags)   V 

Nieuwsbrief - advertentie   V 

Nieuwsbrief - vermelding logo (1 keer per jaar) V V V 

Andere   V 

Tarief 60 EUR 200 EUR 400 EUR 

 

Brons 

Het pakket ‘Brons’ biedt u een basispakket omtrent sponsoring van VTS Gym. Hierbij worden er 2 gratis tickets 

voor het jaarlijkse Gymgala aangeboden (incl. VIP-behandeling met een hapje en een drankje). Bovendien zal 

uw bedrijfslogo geprojecteerd worden tijdens het Gymgala en in het programmaboekje verschijnen.  

Uw logo zal ook een heel turnseizoen zichtbaar zijn op de website van VTS Gym mét link naar uw website. 

Daarnaast vermelden we de logo’s van al onze sponsors samen in één van onze maandelijkse nieuwsbrieven. 

Met het bronzen pakket zal u in de kijker komen te staan bij de VTS leden en sympathisanten. 

 

Zilver 

Wil u toch meer in de kijker staan, dan past het Zilveren pakket meer bij u en uw bedrijf/organisatie. De 

standaard aangeboden sponsormogelijkheden uit het bronzen pakket worden aangevuld met een highlight op 

de voorpagina van de VTS Gym website en actieve vertoning op onze Facebook-pagina als ‘Sponsor van de 

maand’. Bovendien verschijnt uw logo op de affiche van het Gymgala en de onderleggers van onze 

gelegenheidsrestaurants. 

 

Goud 

Met het Gouden pakket haalt u het maximale uit uw sponsoring. Naast de zichtbaarheid van de vorige 

pakketten, krijgt u de mogelijkheid tot een advertentie in onze interne Nieuwsbrief, reclame op de VTS Gym 

restaurants en het Gymgala d.m.v. beachflags of banners en andere mogelijkheden bij andere events. Kortweg 

een echt all-in sponsorpakket! 

 

Op maat gemaakt 

Buiten voorgaande vastgelegde pakketten, is het ook mogelijk om een op maat gemaakte sponsoring te 

bekomen. Bovenstaande keuzelijst kan gebruikt worden als basis, maar tevens uitgebreid worden met 

voorstellen van de sponsor zelf.  
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Sponsormogelijkheden 
 

Gymgala 

✓ Gratis toegangstickets + VIP-behandeling: tijdens ons jaarlijkse Gymgala wil VTS Gym graag zijn 

sponsors bedanken en in de watten leggen. Om deze reden zitten er in alle pakketten 2 gratis 

toegangskaarten en biedt VTS Gym u en een medegezel een hapje en een drankje aan tijdens de 

pauze. Op die manier komt u in contact met onze medewerkers en ook met andere bedrijven en 

organisaties uit de regio. 

✓ Projectie bedrijfslogo: VTS Gym maakt tijdens het Gymgala 

gebruik van een groot projectiescherm. Al onze sponsors worden 

hier dan ook getoond, wat een bereik van ongeveer 1000 mensen 

met zich meebrengt! 

✓ Vermelding + bedrijfslogo in programmaboekje: Een event zoals 

het Gymgala gaat gepaard met een programmaboekje met de 

programmatie, voorstelling van de gymclub en medewerkers, 

maar uiteraard ook met alle sponsors. Afhankelijk van het pakket 

waarop u inschrijft, zal het bedrijfslogo een kwart van een pagina 

(Brons), een halve pagina (Zilver) of een volledige pagina 

innemen (Goud). 

✓ Bedrijfslogo op affiche: VTS Gym voorziet voor de Zilveren en 

Gouden sponsors de mogelijkheid om het logo te drukken op de 

affiches voor het Gymgala. Deze affiches worden verspreid bij 

een groot aantal handelaren in Willebroek en worden bovendien 

thuis voor het raam opgehangen door de leden als reclame voor 

het evenement. 

✓ Beachflags/banners: In het Gouden sponsorpakket bestaat er bovendien de mogelijkheid om eigen 

reclame op te stellen (bijv. Beachflags/banners) tijdens het Gymgala. VTS Gym zal voor een duidelijk 

zichtbare opstelling zorgen, zodat een groot aantal bezoekers bereikt wordt. 

 

Website 

✓ Bedrijfslogo en link op de vaste sponsorpagina: In dit digitale 

tijdperk heeft VTS Gym ook een website met alle informatie voor 

de leden, sympathisanten en geïnteresseerden. Eén onderdeel 

van onze website is uiteraard een pagina met alle sponsors. Het 

bedrijfslogo, de naam en de link naar jullie website zal op die 

vaste pagina komen te staan.  

✓ Highlight: De website van VTS Gym heeft uiteraard ook een 

hoofdpagina. De bedrijven/organisaties die inschrijven op de 

sponsorpakketten ‘Goud’ en ‘Zilver’ worden hier nog eens extra vermeld. Aangezien de bezoekers van 

de website in eerste instantie op deze pagina terecht komen, staat uw bedrijf/organisatie dus ook 

meteen in de spotlight. 
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Social media 

✓ Facebook: VTS Gym heeft een openbare Facebookpagina (‘VTS 

Gym Willebroek’) die actief gebruikt wordt voor het aankondigen 

van evenementen, delen van leuke weetjes/foto’s/etc. De hoge 

toegankelijkheid en het grote bereik zijn enkele voordelen van 

het adverteren via dit medium. VTS Gym wil zijn zilveren en 

gouden sponsors deze optie aanbieden binnen het pakket. De 

sponsors zullen (tijdelijk) op de Facebookpagina actief gepromoot 

worden als bvb. ‘Sponsor van de maand’. De pagina wordt 

gevolgd door 451 personen (dd. 17/11/2019) en heeft een 

gemiddeld maandelijks bereik van meer dan 5000 unieke 

personen. 

 

Gelegenheidsrestaurants 

✓ Logo op de onderleggers: VTS Gym organiseert elk jaar meerdere 

gelegenheidsrestaurants waar telkens een heel aantal mensen op 

aanwezig is. Ook hier is sponsoring een ideale manier om uw 

bedrijf/organisatie actief te promoten. De logo’s van de zilveren 

sponsors worden in het klein gedrukt op de onderleggers. 

Gouden sponsors krijgen hun logo in het groot te zien.  

✓ Reclame: Buiten het algemeen aanbod zoals hierboven vermeld, krijgen de gouden sponsors de kans 

om aanwezig te zijn op de gelegenheidsrestaurants met hun beachflags, banners, e.d.  

 

Nieuwsbrief 

✓ Advertentie: VTS Gym heeft maandelijks een online nieuwsbrief 

voor haar leden. Als gouden sponsor kan u een advertentie laten 

plaatsen in één of meerdere van onze nieuwsbrieven (frequentie 

nader te bepalen). Aangezien alle leden (zowel actieve leden als 

steunende leden) deze nieuwsbrief ontvangen heeft u een bereik 

van ongeveer 350-500 leden. 

✓ Bedrijfslogo: Eén maal per jaar worden alle sponsors in de kijker 

gezet in onze nieuwsbrief met vermelding van de logo’s en de link naar de website van de sponsors. 

 

Andere (pakket ‘Goud’) 

✓ Bedrijfslogo: VTS Gym organiseert buiten het Gymgala en de gelegenheidsrestaurants ook andere 

events zoals de Brevettendagen, Gyminstuif, Wafelverkoop, etc. Er is de mogelijkheid om uw 

bedrijfslogo in de spotlight te zetten d.m.v. beachflags, banners, vermeldingen op 

bedankbriefjes/flyers/affiches, etc. Indien u een breed publiek wil bereiken is dit een heel 

aantrekkelijke optie. 

 
 

 

      dankt u! 
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Gegevens sponsor: 
 

 

 

 

Bedrijfsnaam:  

Tel/GSM: 

Email Adres: 

Adres:  

 

 

 

 

Type Sponsoring: 

 

Brons    Zilver    Goud    Andere 

 

 

 

 

 
 

Gelieve uw logo door te mailen naar:  Nieuwsbrief@vts-gym.be 
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https://www.youtube.com/channel/UCGyyYCdQRpz3UcXOYNIKUvQ

