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DREAM  

WISH  

DO  

Partner  w h  

 

 Turn- en dansclub Deugd en Moed 
Ekeren is met meer dan 860 leden één 
van de grootste clubs in de provincie 
Antwerpen.  

 

 We zijn een zeer dynamische vereniging 
die op professionele wijze streeft naar 
kwaliteit.  

 

 Recreatieve gym, wedstrijdgericht 
turnen, dans, freerunning en g-gym 
vormen de verschillende pijlers in het 
aanbod.  

 

 Wekelijks worden er meer dan 90 
lesuren georganiseerd in 9 disciplines, 
waarbij plezierbeleving altijd centraal 
staat. 

 

 Bij ons is iedereen welkom. Peuters 
zetten hier hun eerste sportieve stapjes. 
Volwassenen en senioren, die fit willen 
blijven, kiezen uit een ruim aanbod, en 
alle leeftijden daartussen kunnen net zo 
goed sporten naar hartenlust in onze 
prachtige en volledig uitgeruste gymhal. 

ONS KENMERK 

ONZE PARTNERS 
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EEN AMBITIEUS PROJECT MET VEEL “DEUGD EN MOED”!  

GYMNASTIEK IN STIJGENDE LIJN 

Bent u een sportfanaat? En stijgt uw 
bewondering als u de Belgische gymnastiek-
toppers aan het werk ziet op de Olympische 
Spelen of Wereldkampioenschappen? Meer dan 
ooit wint de gymnastieksport aan populariteit.   

De gymnastiekfederatie met meer dan 150 000 
leden vormt de tweede grootste sportbond in 
Vlaanderen. Bekende gymnasten zoals de 
topgymnaste Nina Derwael startten allen ooit in 
een lokale turnclub.  

Onze vereniging is één van de vaste waarden in 
het Belgische gymnastieklandschap.  

Onze ledenteller staat momenteel op ruim 860 
leden met leeftijden vanaf 20 maanden tot wel 
78 jaar, die elke week kunnen genieten van een 
uitgebreid sportaanbod.  

PARTNERS IN “SUCCES”! 

In 2019 vierden we ons diamanten jubileum en 
met 60 ’turnseizoenen’ jong, bloeien we meer 
dan ooit. Deugd en Moed staat niet alleen voor 
traditie en stabiliteit, maar ook voor groei en 
dynamiek.  

We zijn financieel gezond, maar hiervoor 
hebben we een in detail uitgekiend financieel 
plan nodig. Een onmisbaar aspect in dit plan zijn 
de extra middelen via sponsoring.  

Ook u en uw bedrijf kunnen dus een belangrijke 
partner worden in het D&M verhaal.  

Doorheen deze brochure stellen we de 
vereniging graag aan u voor en lichten we toe 
wat we nodig hebben om onze toekomstvisie te 
verwezenlijken.   

We geven een overzicht van mogelijkheden die 
u heeft om uw (bedrijfs)naam op een positieve 
manier aan ons verhaal te verbinden. Wij zijn 
overtuigd dat wij een mooie return kunnen 
bieden als dank voor uw investering. Als club 
gaan we geen uitdaging uit de weg, noch op 
organisatorisch gebied, noch op financieel vlak. 

We hopen dat u mee wil bijdragen om ons 
succesverhaal te schrijven.  

Sinds april 2018 baten we in concessie een 
volledig uitgeruste gymhal uit, gelegen in het 
Hagelkruispark te Ekeren. 

Als bestuur van de club hebben we letterlijk en 
figuurlijk onze “gymhal”-baksteen bijgedragen en 
meer dan 10 jaar is er met veel motivatie 
gewerkt om dit project te realiseren.  

Als club investeerden we zelf mee in dit 
ambitieuze project en blijven dit doen. Dagelijks 
staat er een enthousiast team vrijwilligers klaar 
om met veel passie alle leden op een zo 
professioneel mogelijke manier sportplezier aan 
te bieden.  

bouw samen met deugd en moed  

aan een toekomst  

voor gymnastiek, dans, freerunning  

en zoveel meer in ekeren!   

 

bedankt alvast voor uw interesse 

de nieuwe lichting, wedstrijdgymnasten 

UW LOGO                          

OOK IN DE GYMHAL? 
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ONZE D&M BOUWSTENEN 

 

 

Nu we sinds 2018 een volledig uitgeruste 
gymhal uitbaten, schoot ons ledenaantal ook 
flink de hoogte in: van goed 600 leden de 
voorbije jaren naar 862 in 2019-2020. We 
streven naar kwaliteit op elk vlak: opleidingen 
voor de trainers, voldoende 
ontwikkelingskansen voor de 
wedstrijdgymnasten en recreatieve leden.  

LEDENEVOLUTIE

Drie kwart (76%) van de leden is afkomstig uit 
Ekeren. We hebben dus een heel sterke lokale 
verankering. Kleinere percentages komen uit de 
omliggende gemeenten, zoals Kapellen, 
Kalmthout, Brasschaat, Merksem, Stabroek, 
Deurne, ... Met de huidige accommodatie ging 
ons ledenaantal duideljk omhoog en vinden ook 
meer en meer leden van verder de weg naar 
onze club.   
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Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. In juni 2019 behaalden we het Q4 gym 
kwaliteitslabel na een audit uitgaande van de gymnastiekfederatie, met een totaalscore 
van 93,28%, de hoogste score van alle gescreende clubs.  

Samenvatting van de auditor:  

De club beschikt over een divers én gemotiveerd bestuur, dat ook voor een groot deel 
aanwezig is tijdens de audit. Een toonbeeld van een gedreven clubengagement.  

De audit werd vooraf zeer grondig voorbereid, een voorbeeld van ‘goed teamwork’. De 
club heeft sinds mei 2018 een eigen accommodatie als uitvalsbasis voor haar recreatieve en competitieve 
leden. Het is een prachtig complex waar jong en oud zich onmiddellijk thuis voelen. Op enkele maanden 
tijd (mei 2018 – januari 2019) is ook sprake van een heuse ledenstijging (+ 160 leden). Een positieve 
evolutie die reeds vier seizoenen lang meetbaar is.  

De club bevraagt haar leden naar hun tevredenheid en onderneemt het nodige om een positieve clubsfeer 
te creëren. Deze extra inspanning loont en vertaalt zich naar zeer goede (= lage) dropoutcijfers.  

De club is enkele seizoenen geleden ingestapt in het TOPGYM-verhaal. Een samenwerking tussen enkele 
Antwerpse clubs, waarbij zij hoogopgeleide trainers met elkaar delen. Een bron aan kennis die de kwaliteit 
binnen de club alleen maar ten goede komt. De vrij nieuwe discipline ‘freerunning’ biedt de club ook aan 
én blijft sterk groeiende. Een succes waar de club zelf van versteld staat. Voorts zet één van de trainers 
ook zijn schouders onder de uitwerking van de nieuwe opleiding ‘Initiator Freerunning’ die begin 2019 
voor het eerst werd aangeboden door VTS en Gymfed. Dit weten we vanuit de federatie enorm te 
waarderen!  

De club investeert in de opleiding van haar trainerskorps en bestuur. Allen worden gemotiveerd tot het 
regelmatig volgen van bijscholingen, zo ook (langdurende) opleidingen. Met een bijscholingspercentage 
van 100% bij het bestuur en 85% bij haar trainers en een opleidingspercentage van 60% bij de laatst 
vermelde groep zijn zij op de goede weg én een voorbeeld naar andere Gymfed-clubs.  

 

Voortdurend streven we naar kwaliteitsgarantie en verbetering. Dat vertaalt zich in ons beleidsplan, een 
duidelijk financieel plan en gerichte actieplannen. We gebruiken erkende methodieken, zoals het         
gymstarsprogramma, om de inhoud van alle lessen kwaliteitsvol te verzorgen.   

 

Verder werd er door de Stad Antwerpen succesvol een veiligheidsscan afgenomen in onze club. Hierbij 
behaalden we de erkenning als Antwerpse sportvereniging en tonen we actief te willen werken aan een 
veilige sportomgeving op alle vlakken, zowel voor bestuurders, vrijwilligers als voor de leden. 

KWALITEITSVOLLE WERKING 



 6 

D&M ENGAGEMENT 

Lid van GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw, Stedelijke Sportraad 
Antwerpen, Sportraad district Ekeren  

Onder “Topgym Antwerpen” werken wij samen met andere Antwerpse 
gymnastiekclubs. Trainers kunnen hierbij ervaringen delen, infrastructuur 
kan gedeeld worden en gymnasten kunnen samen extra trainen. Ook 
organiseren we jaarlijks de Gymstars-sterrendag voor onze recreatieve 
gymnasten samen met deze clubs. Dit samenwerkingsverband biedt 
mogelijkheid om samen de uitstraling en het niveau van de gymnastiek te 
verhogen in Antwerpen.  

SAMENWERKING 

Zowel recreatief als competitief kunnen leden bij ons terecht.  

Voor elke leeftijdscategorie is er een uitgebreid aanbod, met 
peuter– en kleutergym, recreatief turnen, dans of freerunning 
voor kinderen van de lagere school en jongeren.  

Volwassenen kunnen kiezen uit gymnastiek, freerunning, 
conditietraining, BBB, TBC, dance mix workout, dans en 
ochtendgym (met aparte groep voor senioren). In de 
competitieve afdeling is er keuze tussen acrogym, trampoline 
(maxi en dubbel mini) of tumbling.  

Naast de sportieve activiteiten is er een gezellig D&M sociaal 
netwerk ontstaan onder de ouders en het vrijwilligersteam 
dankzij de nieuw gebouwde gymhal.  

UITGEBREID AANBOD 

Als club proberen we constant 
in te spelen op de behoeften 
van de gemeenschap.  Daarbij 
besteden we aandacht om 
specifieke doelgroepen te 
bereiken.  

Hiervoor hebben we een 
kansarmenbeleid uitgewerkt 
en organiseren we 
doelgerichte en 
laagdrempelige acties om 
meer leden uit deze 
doelgroepen te werven.  

 

• De seniorengym is uitgegroeid tot een heuse hype in 
de club en we trachten extra leden aan te trekken 
door deel te nemen aan de  seniorensportdag te 
Ekeren waarbij we initiaties organiseren. 

• De g-gymafdeling voor kinderen en jongeren met een 
mentale beperking bestaat ondertussen meer dan 10 
jaar. Elk jaar blijven er nieuwe leden bijkomen en 
door de komst van de gymhal is deze groep volledig 
geïntegreerd binnen onze club. 

DOELGROEPENBELEID 

KORTOM, VOOR IEDEREEN HEBBEN 

WE EEN  BIJZONDER PLAATSJE IN 

ONZE CLUB! 
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Met meer dan 70 gymnasten uit onze wedstrijdafdeling nemen we 
deel aan de competities binnen acrogym, tumbling en trampoline 
en halen selecties en podiumplaatsen tot op het Belgisch 
kampioenschap.  

Ondanks dat het wedstrijdseizoen in 2020 halverwege werd 
stopgezet omwille van het Coronavirus, hebben onze gymnasten 
fantastische resultaten neergezet tijdens de provinciale 
kampioenschappen en behaalden maar liefst 14 medailles. 5 van 
hen mochten zich zelfs trots met een gouden medaille provinciale 
kampioenen noemen! 

Ook in 2019 behaalden de wedstrijdgymnasten 8 podiumplaatsen 
op de provinciale kampioenschappen, 4 medailes op de Vlaamse 
kampioenschappen waaronder één gouden en sloten we het 
schitterend seizoen af met twee Belgische kampioenen, in tumbling 
en DMT.  

PUIKE PRESTATIES 

TIJDENS DE WEDSTRIJDEN STAAN ONZE MEER DAN 70 

WEDSTRIJDGYMNASTEN IN TUMBLING, ACROGYM EN            

TRAMPOLINE/DMT IN DE KIJKER 

… EN WE KIJKEN ERNAAR UIT OM SPONSORS TIJDENS DE     

KAMPIOENSCHAPPEN TE EKEREN OOK MEE IN DE KIJKER TE 

KUNNEN ZETTEN!  

Tweejaarlijks organiseert onze club de Vlaamse 
kampioenschappen tumbling, trampoline en trampoline synchroon 
in Ekeren. Naast de perfecte thuismatch voor onze eigen 
gymnasten, is dit een overdonderend weekend met meer dan 800 
gymtoppers en duizenden bezoekers en supporters vanuit heel 
Vlaanderen. Een ideaal uithangbord voor onze club en hopelijk 
even aantrekkelijk voor uw bedrijf.    
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Als je in Ekeren rondloopt en over ‘Deugd en Moed’ praat, is 
onze club geen onbekende. We zijn een graag gevraagde gast 
bij lokale activiteiten, voor onder andere demo’s en initiaties 
op het jaarlijkse evenement “Ekeren Sport”, recepties verzorgd 
door de club - waaronder bij de opening van het Kristus 
Koningsplein, de Ekerse laureatenviering, inhuldiging 
calisthenics toestellen in Hof de Bist, ... 

Door deel te nemen aan deze activiteiten willen we ons 
maatschappelijk engagement doortrekken tot buiten de club.  

DE LEVENDIGE D&M COMMUNITY... MEER DAN SPORTEN 

Hierbij een greep uit de talrijke evenementen 
die we organiseren: 

 

 Thirsty Fridays (maandelijks)  

 Turn- en dansgala (tweejaarlijks) 

 Lekkernijslag (jaarlijks)  

 Sinterklaasfeest (jaarlijks) 

 De nieuwe lichting (jaarlijks) 

 Diploma-uitreiking voor G-gym en peuter-, 
kleutergroepen (jaarlijks)  

 Vrijwilligersdrink voor medewerkers (jaarlijks) 

 Sportkampen per wedstrijddiscipline en voor 
freerunning (jaarlijks) 

 Gymstars-sterrendag i.s.m. Topgym 
Antwerpen (jaarlijks) 

 Overige opbrengstactiviteiten zoals een quiz, 
galabal, ... 

Naast het sportieve beleid binnen onze club, zijn we steeds gedreven om extra 
activiteiten te organiseren die bijdragen tot een gemoedelijke clubsfeer. 

ONGEDWONGEN EN GEMOEDELIJKE CLUBSFEER 

LOKAAL OP DE KAART... 
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... EN TOT VER BUITEN DE EKERSE GRENZEN  

 

Geen gebrek aan initiatief om de club in de kijker te 
zetten. Zo namen we al verscheidene malen deel aan 
acties en wedstrijden... en met succes!  

Enkele hoogtepunten:  

In 2019 behaalden we een verdienstelijke 4de plaats 
in de wedstrijd “De plezantste vereniging van 
Vlaanderen”.  Talrijk werd er gestemd over welke 
vereniging het gezelligst, het meest enthousiast, het 

warmst, het onvergetelijkst, kortom het plezantst is.  

In 2018 deden we mee aan de “Coolste sportclub van 
Vlaanderen” en er werd massaal op ons filmpje 
gestemd. 

In 2016 zetten we één van onze vrijwilligers in het 
bestuur en trainersteam in de schijnwerpers door 
deelname aan de GVA wedstrijd “Het grootste 
clubhart”. Hierbij kwamen we als gemeentewinnaar 
uit de bus en bovendien waren we één van de vijf 
jurywinnaars.  

In 2013 was Antwerpen Europese sporthoofdstad en 
werd het WK Artistieke Gymnastiek eveneens in 
Antwerpen georganiseerd.  Naar aanleiding hiervan 
namen we met de groepen tumbling, acrogym en 
trampoline deel aan de wedstrijd “Beste Beentje Voor”, 
waarbij het de bedoeling was om een promoactie voor 
het WK gymnastiek uit te werken om zo de gymnastiek 
met de verschillende disciplines tot zoveel mogelijk 
mensen te brengen. Met ons promofilmpje behaalden we 
de 1ste prijs en voelden we ons echte ambassadeurs 
voor de gymnastieksport!   

IN THE PICTURE 

 

 

Ook digitaal zijn we actief. Naast 
de frequent bezochte website 
hebben we bijna 1.000 trouwe 
volgers op onze facebookpagina.  

Onze G-gymafdeling was al meerdere malen te gast 
tijdens het jaarlijkse gymgala in de Lotto Arena, 
temidden van de internationale en nationale 
gymsterren. Eén van de g-gymmers neemt steevast 
deel aan de Special Olympics.  

De afdeling freerunning is mee een drijvende kracht 
achter de populaire freerunning events in Antwerpen 
en omgeving.  

SOCIAL MEDIA 
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evenementen met groot succes 

spectaculaire en onvergetelijke shows in prachtig decor, 

ook voor sponsors een schitterend plaatje! 

Om de twee jaar organiseren we een groots turn– en 
dansgala. In een betoverend decor geeft elke groep het 
beste van zichzelf om er prachtige optredens van te 
maken. In dit gala-weekend ontvangen we meer dan 
1500 toeschouwers die mee komen genieten tijdens 
één van de 3 uitverkochte shows. 

Als publiciteit in aanloop naar deze shows designen we 
een affiche/flyers die overal in Ekeren, alsook digitaal 
verspreid worden. Niet té missen!  

Vóór de show organiseren we een VIP-receptie en tijdens de pauzes een tombola. De nummers tijdens de 
voorstelling worden in een verhaal gestoken, gebracht door acteur(s) en via een reusachtig LED-scherm 
aangekondigd. Er zijn ook genummerde programmaboekjes voor het publiek waaruit we een winnend 
nummer trekken voor een mooie prijs. Dit alles biedt aantrekkelijke opties voor publiciteit voor sponsors.  
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ons droomproject, een extra troef, ook voor u! 

Meer dan 10 jaar werkten we met hart en ziel aan het project om een gymhal voor de club te bouwen 
in Ekeren. Sinds 2018 werd deze ingehuldigd en geopend! Als vereniging hebben we zelf enorm 
geïnvesteerd in deze droom en blijven hier dagelijks in investeren. We baten de zaal in concessie uit en 
zorgen voor de complete inrichting en onderhoud van de gymhal en de ontmoetingsruimte.  

De gymhal wordt ook aan scholen en andere 
verenigingen verhuurd op uurbasis of via 
serieverhuur. 

Tijdens vakantieperiodes worden er kampen en 
stages georganiseerd om het gebruik van de 
zaal te maximaliseren.  

Onze ambitie is om eveneens buitenlandse clubs 
aan te trekken voor turn– en sportstages.  

Na onderzoek door verschillende stadsdiensten 
bleek het Hagelkruispark de beste locatie voor onze 
gymhal. Het Hagelkruispark (Oorderseweg 83) 
grenst aan het stedelijk zwembad en 
openluchtsportcentrum De Schinde met een 
voetbalveld en atletiekpiste. Deze locatie is vlakbij 
het dorpscentrum. De zaal is dan ook de blikvanger 
geworden in de opgewaardeerde site van het 
Hagelkruispark. Als ’groene zaal’ met een laag 
energieverbruik, passen we perfect in deze groene 
omgeving. 

De accommodatie heeft een oppervlakte van ruim 
900m² en de grijze wanden lenen zich ertoe om 
foto- en reclamepanelen zichtbaar op te hangen.  

Met meer dan 90 lesuren per week en meer dan 
860 leden is dit een druk bezochte zaal, met ruim 
100.000 passages per jaar.  

Voor de bezoekers is er een ontmoetingsruimte die 
uitgeeft op de zaal en waar ze kunnen genieten van 
een drankje! De cafetaria is 7/7 open tijdens de 
lessen. Hier worden tevens maandelijkse drinks 
“Thirsty Fridays” georganiseerd, een levendige 
sociale gebeurtenis voor ons D&M publiek. Maar 
ook cursussen, vergaderingen en clubactiviteiten 
zoals bijvoorbeeld de quiz gaan in deze 
ontmoetingsruimte door.  

In de inkomhal en ontmoetingsruimte zijn er grote 
beeldschermen waarop we digitale publiciteit 
projecteren.  

UNIEKE ACCOMMODATIE 
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Wilt u ons een extra duwtje in 
de rug geven?   

 

 

CONTACTEER ONS VANDAAG NOG!  

VOORZITTER@DEUGDENMOED.BE 


