
Gentle AV



Leden-status
● Totaal: 345 and counting

○ Vorig jaar 329
○ Jeugd:160
○ Volwassenen: 185

● Nieuwe leden
○ Fusees: 32
○ Torpedos: 50





Het Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze vereniging zowel op financieel als sociaal vlak. Het bestuur kijkt 
voortdurend naar de toekomst en zoekt naar de best mogelijke vooruitgang. 

● De financiële gezondheid van Gentle

● Het reserveren en aankopen van velden

● Het organiseren van Gentle Feestjes

● Interne en externe communicatie

Bij Financiën kan je terecht voor:

● Inschrijvingsgeld

● Teamfees

● Kilometervergoedingen regelen van toernooien

De Administratie zorgt voor:

● Reserveren velden, vergaderzaaltje en fitness

● Verzekeringen

● Algemene ledenadministratie



De sportcel
● Verdeling trainingsgroepen

● Vinden van trainers

● Uitdenken sportieve structuur

● Trainingsmateriaal

● X-mas Hat

● Uitbetaling van de trainers

● Professionalisering & ondersteuning van de trainers

● Inschrijvingen Belgische competitie



Jeugdsportcoördinator
● DANTE Simoens neemt over 

● Communicatie met ouders en trainers

● Uitbreiding jeugd

● Optimaliseren doorstroom naar de volwassenwerking

● Netwerken met andere sporten (GASC)

● Nieuwe initiatieven uitwerken binnen onze jeugdwerking



Nieuwe Initiatieven

● Disco Duro samenwerking
○ Elke maandag op Jan Yoens
○ Iedereen welkom om nog mee te doen
○ Training door Disco Duro met ondersteuning van Gentle
○ Onder Gentle vlag

● Samenwerking met Brugge
○ 1x in de maand trainen de meisjes van Freezzzbeezzz en Torpedos samen
○ Afwisselend in Brugge en Gent



“One for all, all for Gentle”

De lijst “sleutelpersonen” laten groeien.

● Weet jij alvast iets waar je graag de leiding over wil nemen? (bv. G-Sport...)

● Wil jij een satelliet oprichten voor de jeugd in Gent (bv. Zwijnaarde, Gentbrugge…)

● Wil je een leuk initiatief voorstellen (activiteit binnen Gentle, een project of een van je skills)?

● Wil je penningmeester worden?

● Toon helpen bij zijn vele, vele taken?

Geef ons een seintje!

Arne Goes - bestuur@gentleultimate.be - 0472 45 82 45

https://docs.google.com/document/d/1Uf3U9HeKC_voQK8h9P0B5TZvK9cIsof0rkcSoXd11gg/edit#heading=h.if2dtrsxwphf


Feest
● 27/10: Gentle Congres, AV, Debut de Saison (georganiseerd Rockets Open/Coed)

● 27/12 & 3/01: Gentle Xmas Hat (georganiseerd door de sportcel)

● 3/01: Nieuwjaarsreceptie (georganiseerd door Rockets allround i.s.m. het bestuur)

● tbd: Gentle Verenigings-en bedankingsdag (georganiseerd door het bestuur)

● 27 mei – 3 juni: G-Spot (georganiseerd door heel Gentle o.l.v. Thijs Ouvry)

● 20/07: Fin de Saison Gentlse Feesten (georganiseerd door Gentleladies)

Geen trainingen: 

● 22 oktober tot 4 november (tussenstop BUMOC - BU(W)OC)

● 24 december - 6 januari (kerstvakantie, enkel Gentle Xmas Hat op donderdag)

● 27 mei - 3 juni (opzetten G-Spot, geen trainingen voor de volwassenen)



Materiaal
● Nieuwe discs

● Materiaalverantwoordelijke per ploeg

● Extra materiaal => is te gebruiken voor/door iedereen. Sleutel ad receptie. Terug in EHBO-kastje.

● Garage !! OPRUIMACTIE - 2 november aka volgende week vrijdag



Financiele stabiliteit
● Bron van inkomsten

○ Inschrijvingsgeld
○ Organisatie BUOC
○ Organisatie G-spot

● Uitgaven
○ Velden
○ Verzekeringen
○ Tornooien
○ Feestjes
○ Merchandise
○ …

● Eigen veld



Trainingsgroepen 1819
● Selecties?

○ Je schrijft je in in een ploeg.
○ Kijk samen met de trainer of dit bij je past.

■ Past dit? Perfect!
■ Past dit niet? Veranderen van ploeg kan t.e.m. de kerstvakantie

● Ploegen
○ Voor elke gelegenheid/levensfase een ploeg
○ I.p.v. het bestuur/sportcel/trainers top-down beslissen waar iedereen terecht komt = 

verantwoordelijkheid van eigen keuze



City League
● Vooral voor niet-Gentlies of Gentlies & vrienden

○ Ouders van Torpedo’s

○ Studenten

○ …

● Michiel De Wilde 



Fusees
● Beginners met <1 jaar ervaring

● 18+

● Michelle en Howard



Rockets ALLround

● > 1 jaar ervaring

● 18+

● 1 keer in de week trainen

● Lisa en Jon



Rockets Coed/Open
● > 1 jaar ervaring

● 18+

● 2 keer in de week trainen

● Willemien en Ine



Masters
● > 1 jaar ervaring

● 30+ (vrouwen), 33+ (mannen) (behalve voor huidige masters)

● 1 keer in de week trainen

● Lies, Jokke en Lander



Gold

● > 1 jaar ervaring op hoog niveau

● 30+ (vrouwen), 33+ (mannen)

● 1 keer in de week trainen

● Streven naar deelname aan WUCC

● Korneel Morlion



Gentle Open
● > 1 jaar ervaring

● 18+

● Twee keer in de  week trainen + extra’s

● TRY OUTS

● Joren en Benji V.



GentleLadies
● > 1 jaar ervaring

● 18+

● Vrouw

● Twee keer in de  week trainen + 

extra’s

● TRY OUTS

● Charlotte B.



Geen paprika-eenheid

We delen onze ploegen niet in als “allemaal paprika” maar dan verschillende 

kwaliteit of niveau.



Wel: Smaak feest
● Alle ploegen zijn van dezelfde kwaliteit:

○ We willen goede, uitdagende trainingen voor iedereen

○ Alle ploegen werken naar een eigen doel (= competitief)

○ Alle spelers in de ploeg dragen bij tot een positieve vibe

● De smaak is anders per ploeg.

● Sommige smaken bieden we niet aan binnen Gentle

● Het moment waarop je kiest bepaald welke zak je kiest

○ Weet je niet welke zak te kiezen? Spreek je trainer of 

iemand van de sportcel aan



Vragen?


