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Missie en visie

1. Inleiding
Dit document werd samengesteld om een overzicht te verschaffen in de verschillende,
strategische aspecten van het beleid van onze vereniging.
Aangepast met de goedkeuring van de statuten per 17/12/2020.
Versienummer: 04
Versiedatum : 17 december 2020.
Samenstelling: Michel Renders
2. Missie van de vereniging
De vereniging heeft tot doel de lichamelijke, sportieve en geestelijke ontwikkeling als
vrijetijdsbesteding actief te bevorderen op de meest humanitaire en sociaal democratische
wijze.
3. Visie en kernwaarden
KnA-Kraainem, vzw wil zich als Vlaamse sportvereniging profileren binnen ‘De Rand’ rond
Brussel als een vereniging die een zo groot mogelijk publiek kan mobiliseren om actief aan
gezonde, recreatieve sportbeleving te doen.
Zij wil hiervoor een zo breed mogelijk gamma van disciplines aanbieden en zich niet
noodzakelijkerwijze beperken tot deze van de turnsport en haar varianten.
Zij wenst alle lagen van de bevolking aan te spreken; jongeren, volwassenen en ouderen.
Zij wenst door het sporten een integratiebeleid te stimuleren. Iedereen, ongeacht
geslacht, geaardheid, afkomst, handicap, religie of overtuiging is welkom bij KnA-Kraainem.
Wij blijven wel het Nederlands als algemene taal stimuleren. Dit blijft onze werktaal in alle
activiteiten.
KnA-Kraainem is enkel actief op recreatief en demo gebied. Zij zal enkel competitieve
richtingen aanbieden indien er voldoende lokale steun en vraag naar is. Daarnaast streeft
zij er naar om leden die competitie willen doen, een degelijk alternatief aan te bieden door
samenwerkingsverbanden met andere verenigingen uit te bouwen.
KnA-Kraainem zal zich volledig inzetten om de sportieve vrijetijdsbesteding te promoten
door haar basiswerking en ook door samenwerking met andere lokale en regionale
actoren.
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Door haar sociale ingesteldheid zal de vereniging er ook zorg voor dragen dat minder
gegoeden of andersvaliden een waardige plaats kunnen krijgen binnen de
verenigingsstructuren. Dit kan op eigen initiatief of in samenspraak met andere actoren.
4. Strategie - aanpak
Om onze visie waar te maken, staat KnA-Kraainem voor de uitbouw van 4 basisafdelingen
(onze bouwstenen). Deze bouwstenen zijn niet als individueel onderdeel te beschouwen
maar maken samen de vereniging.
Door regelmatige controle en bespreking – tijdens de Algemene Vergadering – zullen de
Strategie, de kernwaarden en de visie getoetst worden en waar nodig bijgestuurd om de
missie van de vereniging te ondersteunen.
●
●
●
●

Basis- en recreatieve gym
Dans
Fitness
Venkra Vlaggen en Demo

Basis- en recreatieve gym
Basis- en recreatieve gym groepeert alle recreatieve turnafdelingen. Ook het
springgedeelte en het volwassenen turnen horen hier thuis. Hierin blijft het FunGym
concept behouden. Wij trachten een uurtje turnplezier aan te bieden. Voor elkeen die dit
wenst, zijn er de specialisatieafdelingen waar meer kan geboden worden.
Zowel vrouwelijke als mannelijke afdelingen bestaan voor alle richtingen. Alle afdelingen
zijn toegankelijk voor iedereen, binnen de fysieke beperkingen.
Dans
Door het aanbieden van een dansrichting voor jongeren is KnA actief in de danssectie voor
kids (tot 14jaar) en volwassenen (+14j).
Fitness
Deze afdeling heeft voornamelijk volwassenen als doelpubliek. Diegenen die net nog niet
naar een fitnessclub willen, maar de sfeer (en het prijsniveau) van een vereniging wel
appreciëren. Ook hier staan alle afdelingen open voor iedereen.
Venkra Vlaggen en Demo
KnA heeft nood aan constante promotie. De naamsbekendheid is heel belangrijk dezer
dagen. Dit kan niet alleen door papieren of on-line promotie gedaan worden (artikels,
affiches, publicaties). K-Show moet het promotieteam van de vereniging worden.
Venkra, met haar deelname aan optochten en optredens is het extra promo-team van onze
verenigingen. Een demoteam is het promo deel van onze vereniging..
De verschillende afdelingen staan open voor alle leden van de vereniging. Overstappen of
samen beoefenen van gym, dans, venkra en/of fitness is geen probleem. Door het
aanbieden van deze verschillende vormen biedt KnA-Kraainem de mogelijkheid om langer
bij de vereniging actief te blijven.
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5. Structuur van de vereniging
De vereniging wordt beheerd volgens volgende structuren.
● Algemene Vergadering
● Raad van bestuur
● Technisch comité
● Ad-hoc comités
Bevoegdheden.
Algemene Vergadering
- Statuten en wijzigingen
- Huishoudelijk reglement
- Benoemingen van bestuurders
- Uitsluitingen/schorsingen bestuurders
- Aanstellen commissarissen
- Ontbinding van de vereniging
- Controle en goedkeuring van de rekeningen
Raad van Bestuur
- Bestuurlijke activiteiten en dagelijks bestuur
- Representatieopdrachten
- Begroting. Opmaking en verantwoordelijkheid
- Financieel beheer
- Tuchtmaatregelen, schorsingen en uitsluitingen
- Verzekering
- Jaarplanning
Technisch comité
- technisch bestuursverantwoordelijkheid
- bijscholing
- opleidingsvoorstellen
- technische planning
- veiligheid en hygiëne
- voorstellen aan raad van bestuur
Ad-Hoc comité
- opgericht voor specifieke taken en voorbereidingen
- verantwoording aan technisch comité (techniek)
- verantwoording aan raad van bestuur (administratie)
6. Mogelijkheden en medewerking
KnA-Kraainem is een, in hoofdzaak, vrijwilligersvereniging. Enkele krachten worden
uitzonderlijk ad-hoc ingehuurd.. Wij blijven een beroep doen op onze eigen mensen, die –
wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt – een technische of administratieve taak kunnen
gaan uitoefenen.
KnA-Kraainem zet volledig in op de opleiding van onze vrijwilligers. Alle relevante
opleidingen en bijscholingen worden aangemoedigd en financieel vergoed.
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