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Vergadering met de verenigingen aangesloten bij het Rayon Zaanstreek Waterland,  
 

woensdag 28 maart 2018, 20.15 uur 
Gymzaal “De Greep”, Perzikkruidweg 2b, 1508 AW te Zaandam.  

 
Verslag 

 
Aanwezig namens de Rayoncommissie Z/W: 
Stefan Probst, Bob Zwaal, Esther v/d Vooren, Hanny v/d Dobbelsteen, Anja Koopman, Astrid 
Lindström, Anouschka Rhebok (notulist). 
Afwezig: Anke de Kruijf, Bert van Vuren 
 
Aanwezigheid verenigingen: zie bijgaande presentielijst. 
Afbericht: Beukers en HLC 
Afwezig: Hercules B, TCW, Brinio  
===================================================================== 

 
1. Opening.  

20.15 uur opent Stefan de vergadering. Het streven is om 21.30 uur af te ronden.  
 
2. Mededelingen van de commissie / Ingekomen stukken. 

- Communicatie verenigingen overleg leiding & coördinatoren juryleden t.a.v. 
inschrijvingen! Consequenties? Dit moet echt beter. Komen we zo op terug. 

- Rayoncommissie had overleg gepland voor tips e.d., maar de verenigingen die juist 
problemen hadden konden niet. Is afgeblazen, misschien volgend seizoen? 

- Deelname Regio D3 & 6e div (en troostfinale) 
- Door vele afzeggingen willen we het behouden? Het Rayon beslist dat de troostfinale 

niet meer doorgaat. Het schrappen van de kalender en corresponderen naar 
verenigingen. LH vindt de troostfinale niet nodig, krijgt niet het gevoel om er extra uit 
te halen. Andere aanwezige verenigingen hoeven ook niet persé hieraan deel te 
nemen. Rayoncommissie zal bij Turnen Dames kenbaar maken dat ons Rayon ZW 
volgend seizoen geen deelname hieraan doen en dus ook geen rayonjuryleden of 
organisatie leveren. 

 
- Deelname volgend seizoen (Brinio/HLC/TCW) 

- HLC zal komend seizoen niet mee doen aan de competitie vanwege tekort aan 
trainers. De aanwezige verenigingen doen wel mee aan de competitie. 

- Er wordt een brief opgesteld met de vraag aan Brinio en TCW of zij gaan deelnemen. 
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- Wensen voor nieuw seizoen? Denk aan organisatie, planning, aanpassing oefenstof. 

- Wensen om de 1e wedstrijd met Kwiek in hetzelfde weekend te organiseren. 
Mauritius wil de zaterdag wedstrijd alleen doen. Kwiek heeft liever 2e, maar gaat nog 
in overleg. 

- Albert geeft aan dat wijzigingen van de planning problemen geeft. Is het mogelijk om 
dit te bespreken. Er was onduidelijkheid over een aantal zaken. Is aangegeven bij de 
vergadering van Turnen Dames. De Bond heeft toegezegd dat ze hier rekening mee 
gaan gehouden. Dit geldt ook voor Röhnrad en Acro. Het concept is binnen en wordt 
besproken.  

- DEV gaat de 3e dames en 2e heren wedstrijd op zaterdag/zondag organiseren.  
- 3e Dames: Olympia / Sparta / LH op zaterdag & DEV / Wilskracht op zondag 
- Turnacdamy wilt graag bij de Toestelkampioenschappen de 5e divisie erbij doen. Is 

dat mogelijk? Nee, is zo besloten, omdat het aantal turnsters te veel worden 
waardoor het duurt dan te lang duurt. Je hoeft niet in hetzelfde niveau als de 
competitie mee te doen, mag alvast niveau voor volgend jaar uitproberen. En hoeft 
ook niet alle toestellen te turnen. Wel kiezen voor 1 niveau per turnster. 

- Heren competitie in kleinere zaal wegens weinig deelnemers? LH vindt het een goed 
idee om de heren mee te laten doen in een kleine zaal. Er wordt gesproken om in 
een kleinere zaal te gaan turnen. Hier gaat naar gekeken worden of zalen 
beschikbaar zijn met de goede toestellen.  
 

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
- Op of omstreeks 6 februari 2018, een e-mail van KNGU naar alle (email-adressen van 

de) verenigingen met een unieke code om een gratis account op een AVG-tool te 
maken die verenigingen door alle regels en nieuwe aandachtspunten zal leiden. 
Bottom-line: persoonsgegevens alleen opslaan/gebruiken voor zover de items van 
belang zijn voor de uitvoering van de taken. KNGU-loket: downloaden van 
adresgegevens voor wedstrijden is dus NIET AVG-compliant. Op 28 mei 2018 gaat 
bovenstaande in. Alle verenigingen dienen AVG compliance zijn.  
B.v. bij uitschrijving dienen alle persoonlijke gegevens verwijderd te worden. Ook bij 
een nieuw lid onder de 16 jaar dient er expliciet de toestemming van de ouders te 
zijn en dit moet zwart op wit staan. Dit zijn belangrijke items en gaat op gelet 
worden. Het is belangrijk om voor vereniging de stappenplan door te lopen. Dit is een 
aandachtspunt.  

 
3. Notulen van de vorige vergadering, 27 september 2017. (zie bijlage) 

- Geen toelichting 
 
4. Financieel jaarverslag. (zie bijlage) 

- Dit is dus het Jaarverslag wat ingeleverd is en ingeleverd dient te worden bij de KNGU.  
- Eindbalans is gunstig.  
- Er zijn 2 nieuwe matten aangeschaft in Wormer. De bruggen zijn ook vernieuwd omdat 

de oude zijn afgekeurd na 28 jaar. Samen met gemeente Wormerland en de beheerder 
zijn deze binnen 2 weken geleverd voor de 3e Competitieweekend.  
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5. Verkiezing Rayoncommissie.  
- I.v.m. op handen zijnde verhuizing van Esther v/d Vooren zal zij het komende seizoen 

gebruiken om de jury coördinatie v.w.b. de dameswedstrijden over te dragen aan  
Astrid Lindström en Caitlin de Vries. Komend seizoen zullen dit er nog 3 coördinatoren 
zijn.  

- Géén verkiezingen, echter er is een discussie gaande of het bondsraadslidmaatschap en 
rayonvoorzitterschap verenigbaar zijn. Dit volgens de KNGU formeel heeft Stefan het 
rayonvoorzitterschap neergelegd, wordt adviseur en zal Anja als vice-voorzitter in 
voorkomende gevallen de honneurs waarnemen.  

 
6. Technische zaken. 

Korte evaluatie seizoen 2017-2018. 
- Gymnet vraagt naar 2 dikke matten op elkaar bij de brug ongelijk. Moet zijn 2 dikke 

matten achter elkaar! Zoals in Wormer zou het juist moeten zijn (op de 5 cm matten). 
Het kan soms zo zijn dat in zalen zoals Beverwijk de dikke mat op de 20cm wordt gelegd. 

- DEV vond het fijn dat er iemand van Kwiek de leiding nam bij het opruimen tijdens de 3e 
ronde. Dit werkte heel prettig. Dank aan de coördinator bij de wedstrijd. Hier extra 
aandacht en helderheid aan geven.  
Inschrijven turnsters en leveren juryleden. 
 

- Stefan meldt het volgende, belangrijke punten om mee te nemen. 
o Juryleden niet in verenigingstrainingspak. De uitstraling hoort neutraal te zijn. 
o Balkhoogte wordt per wedstrijdronde vastgesteld (staat in toestelbepalingen en 

komt ook in wedstrijdbrief) en is (vanwege aanwezige DUNNE matjes) als 
afgesproken tijdens rayonvergadering (90 cm voor (pré-)instap, pupil 1/2 en 115 
cm voor jeugd 1/2, junior en senior) gemeten vanaf de grond. 

o Niet verstandig (en voor turnstertjes niet leuk) om begeleiden en organisatierol 
samen te doen (geen duo rol).  

o Zorgen voor deskundigheid bij opbouw vloer (en overige toestellen) en kennis 
van welke toestellen in welk toestelhok moeten worden  

o Zorgen dat je alleen jury d appel bent voor een wedstrijd en geen overige 
zaken/vragen. 
 

- Inschrijven turnsters en turners en leveren juryleden 
o Bob constateert dat de Bond bij een inschrijving loket er op zondag (turnen Nee 

staat). Er is een vraagstelling. Binnen de vereniging is het belangrijk dat als je het 
aantal deelnemers inschrijft dat je ook de juryleden moeten leveren. Men moet 
hier goed over nadenken. Het plan is om een om een jury coördinatoren 
bijeenkomst te organiseren om kennis door te geven. De bijeenkomst dient nog 
einde van dit seizoen plaatst te vinden. De leiding moet ervan bewust zijn om 
niet klakkeloos zoveel in te schrijven. TD2-ers is er te weinig. Dus 3 deelnemers 
op 1 jurylid. Houdt hier a.u.b. rekening mee!!! Mauritius geeft aan dat ze met de 
Bond gaat proberen af te stemmen om een TD2 cursus in de buurt te 
organiseren.  
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- Toestelkampioenschappen (27 mei) 

o We willen proberen om een digitaal bestand te maken voor de vloermuziekjes. 
Dit wordt ook bij acro/rsg gedaan. 

o Na terugkoppeling inschrijvingen (met wedstrijdnummer!) z.s.m. maar in ieder 
geval vóór 19 mei aanleveren muziek in MP3-format, met  de volgende 
naamgeving:  <wedstrijdnummer><voornaam deelneemster> 
<verenigingsaanduiding>.mp3, bv: “D1-6170 Latisha Turncademy.mp3”.   
Bob maakt hiervoor een nieuw e-mailadres aan. Daar krijgen jullie dan bericht 
over. 

- Op de kalender die rondgestuurd is staat nog vermeldt dat op 9 juni het springfestijn in 
Monnickendam is; dit moet 23 juni zijn. 
 

7. Wat er verder ter tafel komt / rondvraag. 
- De inschrijving van de toestelkampioenschappen sluit op 27 april 2018.  
- Mauritius vraagt of iedereen op de hoogte is van het persbericht van het video jury 

bij het turnen? Er is een experiment met een video systeem jureren. Ze leest voor, 
lijkt ons niet echt handig, je moet nog steeds juryleden hebben. 

- Is het mogelijk om meer kleine matten bij het einde van de balk neer te leggen dit 
i.v.m. het vallen, vooral bij de keuze oefenstof. Vaak zijn er te weinig matten omdat 
er in de andere zaal les wordt gegeven. Dit moet in overleg gedaan worden, er wordt 
gekeken naar een oplossing.  

- KNGU-bondsraad info: 
o Nieuw vrijwilligersbeleid aan het opzetten. Bij de Bond zitten veel managers 

maar naar specifieke vragen dien je toch bij de vrijwilligers zijn. Hier wordt aan 
gewerkt. 

o Gouvernance, er waren meerdere lagen. KNGU 1x per jaar een ledenvereniging 
met alleen de Bondsraadsleden.  

o Contributiedifferentiatie / solidariteitsprincipe. Iedereen moet hetzelfde betalen. 
Ieder lid dient ingeschreven te worden.  

o Opleidingen / Marja Blaas heeft allerlei ideeën gekregen van de verenigingen. 
Rayon kan bijdrage doen in de opleidingskosten. Binnen 2 weken zou Marja 
reageren. Stefan houdt contact.  

o Positief bericht is dat de Beleidstukken KNGU goed ontvangen door NOC-NSF 
(méér subsidie) krijgen.  

o Komende 5 jaar blijft KNGU op zelfde plaats in Beekbergen (blijven in het oude 
pand) 

o Nieuwe technische directeur: Mark Meijer 
o Reserves van rayon als algemene reserves 
o Werkgroep accommodatiebeleid: aanpak KVLO-lijst (basis-inventarislijst 

gymzalen) Hier wordt naar gekeken en dit wordt dan aangekaart bij de 
gemeente.  

- Overleg rayoncommissies / Werkgroep TD Noord-Holland 
o Limiet doorstroming van Regio naar District van 35 naar 36 punten. Hanny geeft hier 

uitleg over. Geen limiet in NH van Rayon naar Regio 
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o Organisatievergoeding wordt dit seizoen verhoogd van € 100,-  naar € 150,-- met 
terugwerkende kracht.  

o Turnxperience / Turnhal turnace blijft als turnhal behouden (gem A’dam). 
 

8. Vaststelling volgende vergadering,  
- Voorstel: woensdag 26 september 2018. Albert geeft akkoord. 

 
9. Sluiting. 

Om 21.25 uur wordt de vergadering gesloten.  
 

 
 

 

                        
 

 

 

 


