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Infomoment BOAS
22 dec 2021 - online
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BOAS algemeen
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Filmpje tonen van BOAS
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Waarom

BOAS?

Via het zwemmen de levenskwaliteit van personen met een beperking verhogen.

•
•
•
•

Impact op fysiek vlak (conditie)
Impact op sociaal vlak (netwerk)
Impact op mentaal vlak (zelfvertrouwen + focus op wat wel kan)
Impact op maatschappelijk vlak (beeldvorming, deelname aan de maatschappij, …)
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Wat is BOAS?
Sociaal sportieve praktijk. Méér dan zwemmen
alleen.
• Zwemmen (zwemmers)
• Leren (trainers, zwemmers, studenten, reguliere
clubs, organisaties, bedrijven, …)
• Realiseren (dromen, vandaag over een jaar,
individuele trajecten, …)
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Wie is BOAS?
7 clubs in West-Vlaanderen, Gent, Vlaams-Brabant en Brussel

•
•
•
•

120-tal zwemmers
40 trainers
Halftijds betaalde werknemer (Marieke)
Handjevol vrijwilligers voor boekhouding, wedstrijden, uitschrijven dossiers, contact
met ouders, … (Dries, Wim, Lynn, Joris, Christelle Marlies)
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Wanneer is er BOAS?
• Elke dag zijn er 1 of
meer BOAStrainingen
• Maandelijkse
wedstrijd
• 1 à 2 zwemstages per
jaar
• Verschillende
evenementen
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Wat heeft BOAS nodig om verder te gaan?
Nu kantelpunt. 2021-2022 inzetten op:
• Duurzame vrijwilligers om samen de club vorm
te geven
• Structurele partners die geloven in ons verhaal
• Samenwerking met reguliere zwemclubs
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Clubgevoel
- Ontmoeting
- Wat is een clubgevoel?
- Waarom vinden we dit belangijk?
- Samen BOAS vormgeven

Goesting?
- Ideeën uitwisselen: 3
momenten van januari tem
maart (Gent)
Laat het ons weten (info@boasvzw.be)
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BOAS Realisaties 2020 - 2021
• Nieuwe website
https://www.boasvzw.be/

• Verhuur mobiele tillift
• Peter : Frederik Van Lierde
• Meter : Kimberly Buys
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BOAS financieel steunen?

Ter info:
In 2019: 100.000 € uitgaven
In 2020: 70.000 € uitgaven

• www.trooper.be/boas
• De warmste week
• Plaatselijke acties (bv: verkoop kaarsen,
koekjes,…)
• Fiscaal aftrekbare giften via Koning
Boudewijnstichting (vanaf 40 euro)
• Doorsturen van aankoopbewijzen van
Decathlon naar admin@boasvzw.be
• Laat het weten als je een bedrijf of een Service
Club kent die ons wil helpen?
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BOAS op een andere manier steunen?
° Hulp bij de club zelf
- Vast onthaal van de zwemmers, stagairs, nieuwe trainers, …
- Materiaalmeester
- Fotograaf
- Administratieve hulp
- Helpende handen: evenementjes zoals bv Sinterklaas, spaghettiavond, …

° Regelmatige hulp bij dagelijks bestuur BOAS
algemeen
- Updaten social media, website, …
- Administratie
- Ambassadeur van BOAS (vertellen over BOAS bij serviceclubs, bedrijven, … )
- Deelname Algemene Vergadering
INTERESSE of GOESTING? Praat erover met Jens of neem contact met BOAS

° 16/02/22 : avond van de G-sport in HOWEST Kortrijk
8 à 10 vrijwilligers nodig om op te dienen tijdens de receptie
2 vrijwilligers nodig om VIP’s de parking aan te wijzen.
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Hoe communiceren?
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Sportjaar BOAS
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Wekelijkse trainingen

• dezelfde trainingen overkoepelend voor alle BOAS-clubs Thema-trainingen
bv coopertest, reddend zwemmen, …

• Verschillende niveaus van zwemtraining: van recreatief tot competitief
• Even herhalen:
° op tijd komen.
° aan– en afwezigheid via Whatsappgroep laten weten (als je nog niet actief bent op
deze groep mail naar info@boasvzw.be)
° aanwezigheden worden bijgehouden ifv wachtlijst.
° zorg dat je al het zwemgerief hebt : zwembril, drinkfles, plank, poolbouy, normale
zwemvliezen en handpeddels. (bestellen via Trooper bij Decathlon!)
° Voor de gevorderde zwemmers: short fins en frontale snorkel en extra handpeddel
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Kalender

Datum

Activiteit

Waar

Voor wie?

24/10

Zwemwedstrijd

Ternat

Alle zwemmers

07/11

Zwemwedstrijd

Fleurus

Alle zwemmers

xx/xx

Sinterklaas

clubs

Alle zwemmers

16/02

Avond van de G-sport

Kortrijk

Helpende handen en
organisaties / bedrijven

19/02 + 20/02
(nieuwe datum!!)

Zwemweekend BOAS

Geraardsbergen

Zwemmers < 18 jaar

27/03

BOAS games

Kortrijk

Alle zwemmers

Mei/juni

BOAS-club activiteit

clubs

Zwemmers + familie

01/07 – 03/07

BOAS zomerstage

Gent

Zwemmers < 18 jaar

04/07 – 08/07

BOAS zomerstage

Gent

Zwemmers > 18 jaar

18

9

2/01/2022

Communicatie
Clubs:
Aanspreekpunt Gent:
Jens Desender ((0497/484783)
jens.desender@gmail.com

Aanspreekpunt Roeselare:
Nico Braeckeveldt ( 0495 25 57 20)
Roeselare@boasvzw.be

Aanspreekpunt Meise:
David De Vuyst ( 0477 95 28 51 )
Meise@boasvzw.be

Aanspreekpunt Kortrijk:
Dries Christiaens (0497/484783)
Kotrijk@boasvzw.be

Aanspreekpunt NOH:
Marleen Apers ( 0497 16 54 15 )
Marleen.apers@telenet.be

Aanspreekpunt Wingene :
Brigitte Deré ( 0486 96 83 45 )
brigitte.dere@telenet.be
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Communicatie
Vertrouwenspersoon : Wim Auwerx

BOAS algemeen:
Wim Auwerx
info@boasvzw.be
0484 268 428
BOAS wedstrijd:
Joris Van Laere
wedstrijd@boasvzw.be
BOAS Clubwerking:
Marlies Remmerie
clubwerking@boasvzw.be
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Nog vragen?
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