6-1-2018 Achterban overleg turnen Heren
Welkom en voorstellen:
Maarten Kraneveld heet iedereen welkom en stelt de LTC leden voor. Helaas kon Vincent Reimering
niet aanwezig zijn vandaag. Vanuit de zaal komt het verzoek om extra tijd te nemen voor het
onderwerp communicatie.
Communicatie:
Het achterban overleg is een aantal jaren geleden gestopt vanwege een nieuw ingezet beleid vanuit
het Bondsbureau aangaande de communicatie lijn. De communicatie naar de achterban moest
verlopen via de districtsservicepunten (DSP). Sinds 1 januari 2017 bestaan de DSP niet meer. De LTC
Turnen heeft opnieuw gekeken naar hoe de communicatie vorm te geven. Vandaar nu weer een
achterbanoverleg. We gaan kijken naar de frequentie van de achterbanoverleg. Het is de bedoeling
dat het achterbanoverleg blijft bestaan. Belangrijk om het doel van de achterbanoverleg duidelijk te
hebben. Achterbanoverleg moet zich richten op nieuw in te voeren beleid.
Afgelopen jaren heeft de LTC vooral met de DTM’ers gecommuniceerd, de DTM’ers communiceerde
vervolgens met hun achterban. Dit ging in sommige districten beter dan in anderen. Daarnaast is er
verandering geweest in de LTC samenstelling, van twee LTC’s (turnen Heren en turnen Dames) naar
één LTC Turnen. Bij het samen stellen van de nieuwe commissie zijn er een aantal dingen goed
gegaan en een aantal dingen niet goed gegaan. Tijdens deze presentatie zal er hier ook op terug
gekomen worden.
Er zijn werkgroepen onder iedere portefeuille. Iedere portefeuille heeft een eigen secretariaat die de
eerste mails beantwoorden. De werkgroepen zetten zich in voor de praktische zaken.
Communicatiekanalen hebben we ook met de districten, daarnaast hebben we secretariaten per
portefeuille om ervoor te zorgen dat de communicatie snel verloopt. De KNGU heeft ervoor gekozen
om de website als informatiebron te gebruiken. De website is verbeterd en daar is nu een goede slag
in geslagen. Graag feedback over de website mailen, zodat het meegenomen kan worden.
Vanuit de zaal komt naar voren dat het loket niet goed werkt en dat hierdoor inschrijven lang duurt
en soms mis gaat. Het bondsbureau is samen met de districten aan het kijken hoe het loket
verbeterd kan worden.
Juryzaken:
Er zijn genoeg mensen opgeleid. De brevetten zijn weer verlengd.
Zaal: Er is een vervelende mail vanuit het Bondsbureau gestuurd richting alle juryleden die niet
vriendelijk was. Hierdoor zijn er juryleden afgehaakt. Ook zijn er opleidingen uitgezet zonder dat de
oefenstof bekend was.
Opleidingen is een aparte unit van het Bondsbureau. Dit ligt niet meer bij de LTC. Als het gaat om
juryopleidingen is de contactpersoon Marja Blaas samen met twee ondersteunende personen t.w.
Monique Burger en Kim van Olst.
Zaal: Probleem vanuit Leiden is dat ze mensen niet op kunnen leiden omdat er onvoldoende mensen
hebben voor de opleiding of niet in de buurt is.

De KNGU, het district en Leiden gaan met elkaar overleggen om te kijken voor een oplossing. Het is
niet alleen in Leiden een probleem. Ook andere districten hebben moeite om genoeg juryleden te
krijgen. Dit ligt bij opleidingen. De mogelijkheid om de opleiding voor TH1 digitaal te maken, wordt
naar gekeken. LTC zal deze wens nogmaals bij opleidingen aangeven.

Oefenstof en opleidingen:
De planning voor de aanpassingen van de oefenstof lag er heel duidelijk. Dit is helaas om allerlei
redenen niet behaald. Op een gegeven moment leek het te gaan lukken. Op die basis is besloten om
een wedstrijd te kunnen organiseren. Helaas bleek toen in oktober dat de oefenstof toch niet op tijd
af komt. Er is toen besloten om de ingezette weg wel te bewandelen.
Voor de komende cycli wordt gekeken naar hoe we het anders kunnen doen. We weten wat we
anders en beter kunnen doen. Of hiermee het volgende keer beter gaat, is te hopen maar geen
garantie.
Vooruit kijken:
De LTC wil een klankbordgroep oprichten om mee te denken over verschillende onderwerpen. Er
komt een startbijeenkomst om ideeën te verzamelen. Naar aanleiding van de verzamelde informatie
komt er een kleinere groep samen om te kijken wat te doen met de informatie. De informatie over
wanneer de klankbordgroep bij elkaar komt volgt. Mocht je willen meedoen, geef je op bij het
secretariaat (ciska.fonville@turnen.kngu.nl).
Wedstrijdzaken
Teruggekeken naar seizoen 2017. Feedback die wij het afgelopen seizoen hebben gehad besproken.
Hierbij ook benoemd welke veranderingen er gaan komen op basis van de feedback.
Korte rondes goed bij de voorgeschreven oefenstof. Bij keuze oefenstof wedstrijden is het wenselijk
als er meer tijd tussen de toestellen zit. Komend seizoen is hier rekening mee gehouden.
Rondvraag:
Godfried: is de NTC op papier te verkrijgen of alleen digitaal?
Nee, hij is niet op papier te verkrijgen. Je krijgt wanneer je een juryopleiding doet, een link om hem
te laten printen bij een printshop.
Enrico: compliment aan de LTC.
Erwin: klankbordgroep vraag; waarom niet weer een grote wedstrijd?
Vanuit de groep komen hier negatieve geluiden over terug. Tevens geeft de LTC aan dat zo’n
wedstrijd veel geld kost.
Afsluiting
Dank voor aanwezigheid.

