Sponsordossier

1949, met 183 leden waren ze, toen de Katholieke Meisjes Turnkring “Deugd &
Volharding Morstel”, boven het doopvond gehouden werd.
Een ledenaantal dat gestaag groeide, zodat er werd uitgeweken naar diverse zalen, om
plaatselijk groepen aan het werk te zetten.
Zo ontstond een grote, dynamische kring die (naast haar kleuter- en recreatieve
groepen) niet kon of zelfs mocht achterwege blijven op het vlak van competitiesport.
Wat ze dan ook deden en niet zonder succes!
Turnkring Movimento vzw Mortsel werd in 1999 boven de doopvont gehouden.
Na 50 jaar, werd immers besloten te kiezen voor een originelere, kortere,
maar vooral karaktervolle én herkenbare naam die doet denken aan leven en bewegen.
Vandaag biedt de club naast een uitgebreid recreatief programma met voor elke leeftijd
wat wil, zowel recreatief als competitief turnen aan, binnen de disciplines Tumbling,
Artistieke Gymnastiek en DEMO.
Dit, verspreid over 7 locaties in Mortsel, waaronder turnhal De Sterre.
Gymnasten uit alle leeftijdscategoriën - van kleuters tot volwassenen - en met
uiteenlopende ambities, voelen er zich dan ook thuis.
Daarnaast tracht de club een voortrekkersrol te spelen, om jonge
en getalenteerde gymnasten optimaal voor te bereiden op de verschillende disciplines.
Dit met het oog op sportieve prestaties van het hoogste niveau.
Zo beschikt de club over een opleidingstraject "talenten in de gymnastiek", maar
organiseert ook interclubtrainingen en turnstages.
In september 2009 gaat er een Basisschool Topsport Beloften AGD van start
In dit dossier willen we u laten kennismaken met een club die blaakt van ambitie, en
op een stevig team boogt om die ambitieuze projecten waar te maken…!
Ambitieuze projecten vergen echter ook de nodige financiering …
Wij zijn op zoek naar partners om die projecten samen met ons te realiseren. Met dit
dossier hopen we u of uw bedrijf te kunnen warm maken voor een samenwerking.
Misschien voelt u zich aangesproken om met uw bedrijf onze club en onze projecten te
ondersteunen? Laat het ons weten, achteraan in dit dossier vindt u onze
contactgegevens
Veel leesplezier
Steven Schelkens
Movimento vzw Mortsel
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1949 - Katholieke Meisjes Turnkring “Deugd & Volharding Morstel”, werd boven het
doopvond gehouden.
Uit een ledenaantal van aanvankelijk 183 gymnasten groeide gestaag een grote,
dynamische kring die (naast haar kleuter- en recreatieve groepen) niet kon of zelfs
mocht achterwege blijven op het vlak van competitiesport.
Wat ze dan ook deden en niet zonder succes!
1999 - Turnkring Movimento vzw Mortsel werd boven de doopvont gehouden.
2007 – De club beslist zich aan te sluiten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen,
de thuishaven van Aagje Van Walleghem en Gaëlle Mys. Het nijpende
infrastructuurprobleem van de Mortselse turnclubs vindt nu ook gehoor bij de
gemeente. Onder impuls van sportschepen Koen De Haen wordt de aanzet gegeven
voor de bouw van een turnhal. Op 17 december wordt De Sterre officieel in gebruik
genomen.
2008 - de wedstrijdgroep AGD (toestelturnen meisjes) wordt nieuw leven ingeblazen en
krijgt een nieuwe lesgever (Tim Collignon) en tevens ook meer ambitie – het
trainingsprogramma wordt stelselmatig opgedreven: van 7 naar 12, later naar 18 uur
per week.
2009 - de GymnastiekFederatie Vlaanderen bouwt al geruime tijd aan een heus
Topsportbeleid. Toenmalig Headcoach AGD Gerrit Beltman introduceerde in 2005 een
piramidestructuur om jonge talentjes tijdig naar de juiste plaatsen te kanaliseren:
Basisclub – Basisschool Topsporbeloften (BTB) – Topsportcentrum Gent! In eerste
instantie worden jonge beloftes in de eigen regio gecentraliseerd in een zogenaamde
Basisclub: in dit stadium trainen de meisjes enkele uren per week in de eigen club, en
enkele uren in een door de GymFed erkende Basisclub.
Vervolgens kunnen deze gymnasten doorstromen naar een regionaal opleidingscentrum
of BTB, waar het turnprogramma deels opgenomen wordt in het schoolprogramma.
In mei 2009 besliste de Gymnastiekfederatie Vlaanderen om een BTB op te richten in
Mortsel, onder leiding van Tom Baeckelmans. Eindpunt is het programma Topsport en
Studie in het Topsportcentrum in Gent, waar gymnasten worden voorbereid op het
internationale werk, met Aagje van Walleghem en Gaëlle Mys als boegbeelden.
Nog in 2009 – de wedstrijdgroep TU (tumbling) krijgt een nieuwe extra lesgever (Luk
Goris) en tevens ook meer ambitie – het trainingsprogramma wordt stelselmatig
opgedreven: van 7 naar 11 uur per week.

Movimento vzw Mortsel is tevens ondertekenaar van…
“Panathlon: Charter over de Rechten van het Kind in de Sport”

Vandaag biedt de club naast een uitgebreid recreatief programma met voor elke leeftijd
wat wils, zowel recreatief als competitief turnen aan, binnen de disciplines Tumbling,
Artistieke Gymnastiek en DEMO.
Dit, verspreid over 7 locaties in Mortsel, waaronder turnhal De Sterre.
Gymnasten uit alle leeftijdscategoriën - van kleuters tot volwassenen - en met
uiteenlopende ambities, voelen zich dan bij ons thuis.
Daarnaast tracht de club een voortrekkersrol te spelen, om jonge
en getalenteerde gymnasten optimaal voor te bereiden op de verschillende disciplines.
Dit met het oog op sportieve prestaties van het hoogste niveau.
Zo beschikt de club over een opleidingstraject "talenten in de gymnastiek", maar
organiseert ook interclubtrainingen en turnstages.

Programma-aanbod anno 2009
Gymnastiek is een van de weinige sporten die je al vanaf de jongste leeftijd kan
beoefenen. Vanaf de leeftijd van 3 jaar al kunnen kinderen bij Movimento vzw Mortsel
terecht voor kleutergym
Ons recreatief aanbod:
Kleuters
Kleutergymnastiek: aanbod voor kinderen van 3 tot 6 jaar waarin plezier beleven aan
bewegen en de algemene ontwikkeling van het kind centraal staan. Klimmen, klauteren,
tuimelen, hangen, steunen, slingeren,... staan hierbij voorop.
Voor de kleinste "Sterren" beschikt Movimento over een traject "talenten in de
gymnastiek".
Voor onze kleinste turners en hun ouders blijft de nabijheid van de turnzaal van groot
belang.
Movimento heeft ervoor geopteerd haar turnlessen voor kleuters te spreiden over het
Mortselse grondgebied om extra aandacht te schenken aan de wijkwerking en op die
manier ook aan de bereikbaarheid van de turnzalen te voet of per fiets.
Onze allerkleinsten kunnen terecht in volgende turnzalen:
Turnzaal De Tandem II in de wijk Mortsel-Dorp
Turnzaal Den Wolschaerder in de wijk Savelkoul / De Valk
Turnzaal Guido Gezelleschool in de wijk Hof Van Rieth
Alle kleuterturnzalen beschikken over Wesco-kleutermateriaal alsook het nodige sporten spelmateriaal om de kleuters op een speelse manier kennis te laten maken met de
turnsport.
Basisgym
Basisgymnastiek: aanbod voor kinderen van 7 tot 11 jaar waarin de plezierbeleving,
motorische ontwikkeling en de gymnastische basisvorming centraal staan.
De kids van 7 tot 11 jaar kunnen terecht in 3 turnzalen in Mortsel, waarbij in de keuze
opnieuw aandacht besteed werd aan de nabijheid van de turnzalen en de
bereikbaarheid te voet of per fiets:
Turnzaal De Tandem I in de wijk Mortsel-Dorp
Turnzaal GTI in de wijk Dieseghem
Turnzaal Sint-Lutgardis in de wijk Oude God

Gym 12-18
Gym 12-18 jaar: aanbod voor jongeren 12 tot 17 jaar waarin aandacht wordt besteed
aan plezierbeleving, fysieke en gymnastische basisvorming en sociale contacten.

Onze grootste groep gymnasten is meteen ook de groep voor wie Movimento de laatste
jaren enkele nieuwe initiatieven opstartte.
Deze gymnasten kunnen terecht in volgende turnzalen:
Turnzaal De Tandem I in de wijk Mortsel-Dorp
Turnzaal Sint-Lutgardis in de wijk Oude God
Turnhal De Sterre in de wijk Steenakker
Naast de traditionele turnlessen in de verschillende leeftijdsgroepen, kunnen deze
gymnasten hun extra energie kwijt in volgende groepen:



JUMP: een groep waarbij alle springtoestellen aan bod komen: maxi-

-

Instapleeftijd: dit seizoen vanaf geboortejaar '97

-

Instapniveau: volgens geldende afspraken

-

Lesmoment: zondagnamiddag/avond



RECREATIEVE WEDSTRIJDGROEP: een extra groep voor alle gemotiveerde

-

trampoline, mini-trampoline, dubbele mini-trampoline, airtrack, .

gymnasten die ook graag eens deelnemen aan een (recreatieve) wedstrijd.
Instapleeftijd: dit seizoen vanaf geboortejaar '01
Lesmoment: zaterdagnamiddag

Volwassenen
Volwassengym: aanbod voor volwassenen van 18 tot ... jaar, waarbij plezierbeleving,
sociaal contact en fysieke fitheid belangrijk zijn.
Onze volwassen dames kunnen terecht op dinsdagavond van 20u30 tot 22u00 in
Turnzaal De Tandem I.
Onder leiding van lesgeefster Diane wordt gedurende 1,5u intensief aan de conditie
gewerkt, waarbij uiteraard ook de turntoestellen niet uit het oog verloren worden.
Nadien (of tijdens de les) kan gezellig bijgepraat worden, waardoor zelden om 22u00
stipt afgesloten wordt.

Ons competitief aanbod:
Tumbling
De discipline tumbling karakteriseert zich door opeenvolgende snelle, ritmische,
roterende sprongbewegingen, uitgevoerd zonder aarzeling of tussenstappen.
Zowel van handen op voeten als van voeten op handen.
Deze discipline wordt zowel door meisjes als door jongens beoefend.
Neem ook eens een kijkje op www.tumbling-mortsel.be
Met dank aan onze sponsor

Ranking “Tumblingclub” 2008-2009

Artistieke Gymnastiek Dames
De Artistieke Gymnastiek is de populairste gymdiscipline bij de meisjes. Er wordt
geturnd aan vier toestellen. Kracht, lenigheid, vormspanning en coördinatie zijn voor
deze discipline noodzakelijk.
Met dank aan onze sponsor

Resultaat “Mini-interland AGD”

DEMO
Het Demoteam brengt een mengeling van dans, gymnastiek en spektakel. Verschillende
gymdisciplines kunnen in het demonummer ingewerkt worden: acrogym, tumbling,
ritmische gym, aerobics, trampoline,...
Het uitkiezen van geschikte muziek, de uitwerking van een gevarieerde choreografie met
allerlei gymelementen erin en het uitzoeken van bijhorende kledij en decorstukken
behoren allemaal tot het ontwikkelingsproces van een demonummer.
Ons demoteam is dan ook het visitekaartje van de club.
Met dank aan onze sponsor

Resultaat “DEMO-circuit” B-niveau 2007-2008

In het eerste seizoen A-categorie behaalden we een knappe 7e plaats

Juridische structuur
Aanvankelijk was Movimento vzw Mortsel een feitelijke vereniging. Later werd de club
omgevormd tot vzw en sloot aan bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen of kortweg
GymFed.
IK-Gym
Onze club heeft op 19 juni 2009 een IKGym-audit, met het oog op het behalen van het
kwaliteitslabel voor Vlaamse Gymnastiekclubs. Naar deze audit wordt met veel
vertrouwen tegemoet gekeken.
In 2002 werkte Movimento vzw Mortsel al mee aan een proefproject om de kwaliteit van
turnverenigingen te meten, dat later de naam IKGym kreeg. Resultaat was een score
van 78,9%. IKGym is een specifiek evaluatie- en registratiesysteem voor
sportorganisaties en gymnastiekclubs in het bijzonder. Het instrument werd ontwikkeld
binnen de vakgroep SBMA (faculteit LK) van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van
de Vlaamse gymnastiekfederaties en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw en
wordt ook ondersteund door Bloso.
Bestuur
De Raad van Beheer komt minstens maandelijks samen en is als volgt samengesteld:
Steven Schelkens, Anita van Mechelen, Reinhilde van Hecken, Myriam Cossaer, Caroline
De Vocht en Wouter Delva
Daarnaast is er nog een uitgebreide kern van vaste medewerkers die mee instaan voor
het reilen en zeilen van de club.
Trainerscorps
In totaal zijn er 50 trainers (en hulp-trainers) aan de slag bij Movimento vzw Mortsel.
Het merendeel van hen onder het statuut van vrijwilliger.
Omdat we de kwaliteit van de lessen als onze hoogste prioriteit zien, voorzien we in
elke groep, rekening houdend met de grootte ervan, één hoofdlesgever die wordt
bijgestaan door 1 tot 3 hulplesgevers. Streefdoel is een lesgever per 10 gymnasten. Op
die manier garanderen we voldoende ruimte voor individuele verbetering en
differentiatie.

Eveneens met het oog op de kwaliteit van de lesinhoud moedigen we onze lesgevers
aan om bij te scholen: de kosten worden door de club gedragen.
Ook deelname aan workshops, kaderweekends en andere vormen van bijscholingen
worden door de club bekostigd. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis
interne bijscholingen om de uitwisseling van ervaringen, leermethodes, oefenstof en
zo meer aan te moedigen.

Sinds haar oprichting in 1949 kende Movimento vzw Mortsel onmiskenbaar een
gestage groei.
De jongste seizoenen schommelde het ledenaantal van Movimento vzw Mortsel
steevast rond 450 turnende leden. Daarmee is zij niet alleen de grootste
turnvereniging uit Mortsel en omstreken, maar tevens 1 van de belangrijkste gymclubs
van Vlaanderen!

Movimento vzw Morstel is niet de eerste de beste club!
Er wordt gewerkt op maar liefst 6 verschillende locaties.
Op elk van deze plaatsen wordt een volwaardig gymaanbod uitgewerkt.
Daarbij komt nog de spiksplinternieuwe turnhal De Sterre. De recreatieve werking wordt
uitgebouwd op volgende locaties:
•
Turnzaal Sint Lutgardis
•
Turnzaal GTI
•
Turnzaal Guido Gezelleschool
•
Turnzaal De Tandem I
•
Turnzaal De Tandem II
•
Parochiecentrum De Wolschaerder
Elk van deze zalen beschikt over een volwaardige infrastructuur. De trainingen worden
geleid door goed opgeleide leiding, bijgestaan door hulpleiding.
Een zaalverantwoordelijke is aanwezig als aanspreekpunt voor alle vragen of
inlichtingen. Deze mensen worden geregeld samengebracht door de voorzitter TechCom
om knelpunten te signaleren en suggesties omtrent de werking uit te werken. Jaarlijks
worden er interne bijscholingen ingericht, specifiek gericht op leiding of hulpleiding, om
nieuwe technieken te delen en aan te leren.
Op die manier wordt constant gewerkt aan de verdere kwalitatieve uitbouw van het
Movimento-aanbod.
Op zondag 16 december 2007 werd onze nieuwe turnhal officieel ingehuldigd. Een
130-tal genodigden woonden de viering bij:
Na inleidend woordje van schepen Dehaen, knipte burgemeester Pira het lint door en
kon iedereen turnhal De Sterre betreden.
Steven Schelkens van Movimento verwelkomde iedereen in de nieuwe turnhal waar er
reeds een drukte van gymnastisch jewelste heerste.
Movimento vzw Mortsel gaf een demonstratie van de verschillende disciplines die in de

turnhal beoefend kunnen worden.
Het feestelijk gebeuren werd afgesloten met een receptie in de cafetaria.
De turnhal kreeg de naam “De Sterre” mee. Dit was een afspanning die in de 17de eeuw
in de Drabstraat op het kruispunt van de Oude Liersche Baen stond, ongeveer
halverwege het huidige kruispunt en de bocht in de Drabstraat, waar de turnhal
gebouwd werd.
De turnhal heeft een totale oppervlakte van 48 meter op 26 meter en is 7 meter hoog.
Het gebouw is 30% beter geïsoleerd dan verplicht wat leidt tot een besparing in de
energiekosten. Er is energiezuinige verlichting, verwarming en ventilatie aanwezige. Het
regenwater wordt gedeeltelijk herbruikt voor spoeling van de toiletten en het overtollige
regenwater wordt naar de fortvijver afgevoerd.
De sportoppervlakte bedraagt 35 meter op 21 meter met een vrije hoogte van 6,2
meter. Er is een olympische vloer van 14m op 14m, een tumblingbaan van 25m, een
valkuiltrampoline, pegasus, damesbruggen, evenwichtsbalken, rekstokken, spiegelwand,
klimtouwen en sportramen.
Verspreid over de turnhal werden tweepunt- en kabellonges voorzien.
Over de keuze van de toestellen, de tarieven en het gebruikersreglement werd in nauw
overleg met de turnvereniging beslist.

De bouw en het beheer van de turnzaal is in handen van het Autonoom Gemeentelijk
Bedrijf, dat eigenaar is van het gebouw, via Sport Mortsel vzw.

Movimento vzw Mortsel heeft als voornaamste gebruiker voorrang op het gebruik
van de turnzaal bedongen.

Sinds lang heeft Movimento vzw Mortsel wedstrijdgroepen in meerdere disciplines:
tumbling, DEMO en AGD of toestelturnen meisjes.
Sinds seizoen 2008-2009 is besloten om op competitievlak extra te focussen op AGD
(Artistieke Gymnastiek Dames), waarbij we de lat wel erg hoog leggen inzake streven
naar kwaliteit en prestaties.
Wat is AGD of Artistieke Gymnastiek Dames?
Als we de naam Aagje Van Walleghem laten vallen, weet bijna elke Vlaming over wie we
het hebben… Gymnastiek is een van de basissporten van de Olympische Spelen en
oefent ook in Vlaanderen een zeer grote aantrekkingskracht uit. Met meer dan 100.000
leden is de GymnastiekFederatie Vlaanderen de op een na grootste sportfederatie van
Vlaanderen. 76% van het ledenbestand van GymFed zijn meisjes. We mogen dus gerust
stellen dat Artistieke Gymnastiek Dames de koningindiscipline is binnen de gymnastiek.
De positieve evolutie die de Vlaamse turnsport doormaakt op internationaal vlak, valt
duidelijk af te lezen van de tweede opeenvolgende selectie van een gymnaste voor de
Olympische Spelen. Ook de knappe prestaties van het juniorenteam (8° plaats op de
laatste Europese Kampioenschappen) wijzen erop dat het Vlaamse meisjesturnen in de
lift zit.

Wat betekent Movimento vzw Mortsel in dit competitieverhaal?
De recent ontslagen Headcoach AGD Gerrit Beltman heeft in de GymnastiekFederatie
Vlaanderen een piramidestructuur geïntroduceerd om jonge talentjes tijdig naar de
juiste plaatsen te kanaliseren: Basisclub – Basisschool Topsporbeloften (BTB) –
Topsportcentrum Gent!
In eerste instantie worden jonge beloftes in de eigen regio gecentraliseerd in een
zogenaamde Basisclub: in dit stadium trainen de meisjes enkele uren per week in de
eigen club, en enkele uren in een door de GymFed erkende Basisclub. Movimento vzw
Mortsel werkt volgens dit principe en hoopt weldra dit statuut te verwerven.
Vervolgens kunnen deze gymnasten doorstromen naar een regionaal opleidingscentrum
of BTB, waar het turnprogramma deels opgenomen wordt in het schoolprogramma.
In mei 2009 besliste de Gymnastiekfederatie Vlaanderen om een BTB op te
richten in Mortsel.

Eindpunt is het programma Topsport en Studie in het Topsportcentrum in
Gent, waar gymnasten worden voorbereid op het internationale werk, met
Aagje van Walleghem als boegbeeld.

Stefanie Van Meerbeeck, Aagje Van Wallgehem en
Gaëlle Nys op het WK Gymnastiek 2007 (Stuttgart)

Naast turnen, organiseert de club ook jaarlijks of tweejaarlijks een aantal
nevenactiviteiten met meer dan één doelstelling voor ogen.
Sommige nevenactiviteiten zijn vooral bedoeld om de clubbinding te versterken: het
jaarlijkse turnkamp, maar ook de tweejaarlijkse Turnshow en Brevettendag, en het
Turnkamp tijdens de paasvakantie.

Andere nevenactiviteiten, zoals onze deelname aan de UNIMO-feesten, MOVEsportbeurs, jaarmarkt en de organisatie van de KleuterKuren en
wafeltjesverkoop, hebben vooral een promotioneel doeleinde.
Dat sommige nevenactiviteiten ook extra inkomsten genereren, is zeker geen
overbodige luxe.
Tot slot proberen we met bepaalde nevenactiviteiten ook de uitstraling van de club
binnen en buiten de gemeente te vergroten. De tweejaarlijkse Turnshow bijvoorbeeld
kent een zeer lange traditie en lokt telkens zo'n 1.500 toeschouwers.

Het springkasteel

De website

De nieuwsbrief

Te bespreken met Steven Schelkens: 0475 75 71 02
Voor een sponsor-engagement bieden wij u - als hoofd-sponsor- volgende
zichtbaarheid:
Op ons 2-jaarlijkse turnfeest (1500 bezoekers, waaronder burgmeester, schepenen,
pers, hoofdsponsors): vermelding in het programmaboekje, projectie van
logo+naam op een volledig scherm (wij werken hiervoor samen met NOVID) tijdens het
feest en op onze website.
Zelf, bent u als hoofdsponsor welkom op de VIP-ontvangst met de prominenten,
voorafgaand aan het feest (waar u uiteraard over 2 voorbehouden plaatsen beschikt.
Indien beschikbaar plaatsen we uw "beach-flag" of dergelijke goed zichtbaar in de zaal.
De nieuwe website is online sinds 14/2/2009: http://www.movimento.be .
U zal dus afwisselend met POWERPLUS, LKG SOLUTIONS, JAKO, Modemakers en
COLORA in beeld gebracht worden (situatie mei’09).
Bij het aanklikken van de banner, opent een venster met uw website.
Wij houden statistieken bij, van het aantal "linken" via onze site.
Op www.tumbling-morstel.be ziet u een aantal van onze gymnasten aan het werk...

Ook op de UNIMO-feesten (demonstraties), Sport-Beurs (MOVE) en jaarmarkt zijn wij
steeds present. Daarvoor beschikken we over een eigen springkasteel.
Dit jaar (16/05/2009) vond het Belgisch Kampioenschap Aerobic Gymnastics in
Mortsel plaats: een samenwerking tussen GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw, stad
Mortsel en Movimento vzw Mortsel. De eerste manifestatie van dergelijke aard in
Mortsel.
Op veel van onze activiteiten (Kleuter-Kuren, turnkamp,... ) begroeten we onze
gymnasten, mét broers, zusters, ouders...
M.a.w. mede door de nieuwe turnhal "De Sterre" nemen de activiteiten en zichtbaarheid
van de kring toe.

Enkele voorbeelden: (naast de eerder vermelde sponsors)
Onze partner voor vrijetijdspakken (contractueel, voor de komende 10 jaar):

Onze partner voor maillots:

Onze sponsor Webdesign en –hosting:

