
  
 

Missie en Visie van Go4Gym 

Missietekst 

‘Go4Gym Wevelgem’ streeft ernaar zoveel mogelijk kinderen en jongeren actief te laten 
kennismaken met de turnsport. Op recreatief niveau bieden wij kleutergym, basisgym, 
trampoline en tumbling aan. 

Voor kinderen en jongeren die zich in hun sport willen vervolmaken, bieden wij verschillende 
wedstrijddisciplines aan zoals Toestelturnen Meisjes, Toestelturnen Jongens, Tumbling en 
Trampoline. 

Via onze dansafdeling Go4Dance bieden wij onze leden zowel jazzdans, discodans, modern 
als hip-hop aan. 

Omdat voor het bestuur ethisch verantwoord sporten zeer belangrijk is, onderschreef 
Go4gym en Go4dance de Panathlon verklaring en werken wij in het kader van 'Gymtastisch 
sporten'. 

 

Visietekst 

De doelstellingen in onze missie behalen we door op een gestructureerde manier onze 
groepen en lessen te organiseren. Binnen elke groep willen we iedereen op een 
pedagogische en veilige manier scholen in de turntechnieken om zo te genieten van hun 
eigen vorderingen. 

Daarnaast kunnen volwassenen en jong-volwassenen binnen hun eigen interesseveld van 
hun sportbeleving genieten. Deze trainingen zijn telkens voor zowel meisjes als jongens 
toegankelijk. 
In de verschillende wedstrijd disciplines streven we ernaar om met de gymnasten een 
selectie te halen voor het Vlaams en Belgisch Kampioenschap. Voor gymnasten die onze 
clubmogelijkheden overstijgen, zoeken we oplossingen zodat ook zij voluit kunnen gaan in 
hun geliefkoosde sport. Dit kan voor Toestelturnen Jongens via onze eigen basisschoolclub of 
via externe initiatieven. Ook bij Toestelturnen Meisjes kunnen onze gymnasten na selectie 
aansluiten bij de regioclub. 

Via initiatie (gymnastiekland, week van de sportclubs, recreatieve stages,…) en demonstratie 
(turngala, gymbrevetten en airtrackdemo’s) proberen wij de turnsport te promoten en 
benadrukken we het turnhart en ziel van onze vereniging. 
Ook dansen kan vanaf kleuters tot jongvolwassenen. Wij begeleiden deze dansers steeds in 
kleine groepjes zodat iedereen aan bod komt. Na selectie kan worden toegetreden tot de 
demogroepen. Deze verzorgen optreden voor derden en nemen deel aan danscompetities. 
Naast het sportieve wenst Go4Gym ook op sociaal vlak alle leden laten deelnemen aan 
georganiseerde initiatieven. Het is belangrijk dat iedereen tot de grote turnfamilie behoort. 

 


