Notulen achterbanoverleg turnen dames 4-9-2018
Aanwezigheid
KSV Castellum Kessel: Celina Vossen en Marit Boots
Patrick Echt: Mariella Cox en Clarissa Sewbaransingh
WNK Simpelveld: Anneke Hoek en Jacqueline Hoek
GV Coriovallum: John Huppertz, A. Eussen en A. Potocnik-Kemp
Gympoint Nederweert: Pieter ten Wolde
Turnclub Horn: Gaby Peeters
Swentibold Sittard: Annique van der Steen
Jan van Weert: Karlijn Schlatmann, Tim Berrevoets en Marly Claassen
Eendracht Maastricht en Atalanta Maasbracht: Ellen Pappers
Sparta Venlo: Linsy Theunissen
Hercules Reuver: Monique Sparidaans
SVO Schinnen: Ingrid Keulers en Chantal de Koning
SC Pareja: Maarten Bos, Mandy Teeuwen en Nicole Smedts
Balans Kerkrade: Ester Hertog, Maddy Wanders en Gina Vreuls
S.V. Marathon Heerlen: Renske Krause, Loes Hoebiers
HOSEMA: Jacky Pennings en Josien
St. Christoffel Venray: Loes Ponjee en Jaimy Claessens
Sparta Swalmen: Maud Leppers-Peeters
RKSV Linne: Jia Li Stavast en Marlein Heunen
Furenthela Voerendaal: Astrid Bakker
Olympia Blerick: Els Gelisen en M. Ijzerman
G.V. Vlodrop: Sanne Ijzermans, Nikki Maessen en A. Ijzermans
RTC/Platform turnen: Math Golsteijn, Alex Melis, Paddy van Denderen, Nico Zijn, Anita Marks
Fidelitas Brunssum: Loes van Soest-Theunissen

Opening
Astrid opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Platform turnen
Zet zich in voor turnsport in Limburg.
 Ontwikkeling talenten in Limburg
 Breedtesport
 Evenementen
 Accommodaties
Het platform turnen zorgt voor dingen die breder gaan dan verenigingen.
 Werving en behoud
 Train de trainer
 Samenwerking en verbreding
 Evenementen
Het platform kan zorgen dat provinciaal iets gesteund kan worden.
Dingen waar tegen aan gelopen wordt kan gemaild worden naar:

secretariaat.tctdlimburg@outlook.com
Dit zal dan doorgestuurd worden naar het platform.

Dhr Koopmans
Provinciaal bestuur, geeft verduidelijking waarom het platform belangrijk is.

Samenstelling Werkgroep Turnen Dames
Voorzitter en wedstrijdzaken
Secretaris en wedstrijdzaken
Juryzaken
Coördinator Telcommissie

Astrid Bakker
Nicole Smedts en Gaby Peeters
Melissa Janssen en Jacqueline Heddema
Geert Geven

Riwa heeft afscheid genomen als werkgroeplid
We zoeken een vervanger coördinator telcommissie. Ken je iemand die geschikt zou zijn, geef dit
dan door aan het secretariaat.
Verder is uitbreiding van de werkgroep welkom!

Evaluatie seizoen 2017-2019
Geen opmerkingen of vragen over de notulen
Inschrijvingen
1e t/m 3e divisie (N1 t//m N4)
4e en 5e divisie (D1 en D2)
6e divisie (D3)
TOTAAL

2015
183
457
166
803

2016
180
482
190
852

2017
200
477
217
894

2018
200
433
195
828

Nieuw seizoen
Wijzigingen in loket
INSCHRIJVING VOOR EREINDIEN OOK NOG AANB
De output uit het loket wordt aangepast aan AVG
Selectiebuttons voor secretariaten, trainers en juryleden komen in nieuwe seizoen beschikbaar

Promotie en degradatie regeling is aangepast en staat op de site.
 promoveren van jeugd 2 en junior 2: zij mogen in dezelfde divisie blijven
 je hoeft geen 4 toestellen te hebben geturnd of op beide wedstrijden aanwezig te zijn
geweest om te mogen degraderen.
Mandy Teeuwen: Gaat een wedstrijd altijd door als er de tweede wedstrijd heel veel afmeldingen
zijn? → de tweede wedstrijd moet evengoed door ons aangeboden worden.
Gina: Hoe gaat het als een turnster een jaar niet geturnd heeft. Moet ze dan in dezelfde divisie of
hetzelfde supplement blijven? → stuur deze vraag even door met naam turnster, dan zoeken we
het even uit.
Sprong divisie 4-5-6 is gewijzigd, zie website KNGU bij landelijke informatie

Inschrijfgelden: meerkamp van 13,20 naar 12,50 euro, toestelfinales van 4,50 naar 5,00 euro per
toestel.

AVG
Site van Harry Schlatmann is AVG proof. Met alleen de foto weet je niet over welke turnster het
gaat, dus onbekenden weten niet wie wie is.
Als turnsters niet gefotografeerd en op site geplaatst willen worden, dan dienen trainers dit
schriftelijk met naam en nummer van de turnster in te dienen bij de infostand.
Uitslagenlijsten blijven wel nog op website komen.

Wijzigingen in Limburgse wedstrijden
 We voegen geen turnsters meer samen uit verschillende groepen zodat dit met leiding
makkelijker is. Dit is voor ons niet te doen.
 Muziek tijdens de wedstrijden inleveren en ophalen bij de infostand.
Linsy: Is er al iets bekend of en wanneer we over kunnen naar digitaal aanleveren van de
muziekjes? → Dit mag volgens muziekrechter niet. Dus we houden het nog op cd aan. Dit zal in
districtsvergadering besproken worden
Annique: Wat als cd's het niet doen? → In Limburg doen we daar niet zo moeilijk over. Dan mag
een turnsters opnieuw beginnen.
 Kleding bij warm weer: Broek tot onder de knie en shirt met mouwtjes.
 Let als train(st)ers ook op dat je het voorbeeld voor de turnsters bent en de haren ook vast
hebt.

Wedstrijdprogramma 2018-2019
Inschrijven voor 15 oktober met geldige licentie in loket.
8/9 december 2018
Brabant Oost

1e kwalificatiewedstrijd district Zuid instap/pupil 1/pupil 2 N2, jeugd N3 en
divisie 2

15/16 december 2018 1e plaatsingswedstrijd instap/pupil 1/pupil 2 N3, jeugd N4 en divisie 3,
Sportclub Pareja
aangevuld met divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's
12/13 januari 2019
SVO Schinnen

2e plaatsingswedstrijd instap/pupil 1/pupil 2 N3, jeugd N4 en divisie 3,
aangevuld met divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's

19/20 januari 2019
2e kwalificatiewedstrijd district Zuid instap/pupil 1/pupil 2 N2, jeugd N3 en
Zuid West Nederland divisie 2
2/3 februari 2019
KSV Castellum Kessel

Plaatsingswedstrijd divisie 1, 4, 5, 6, N1, eredivisie of D-niveau's.
Afhankelijk van de inschrijvingen aangevuld met mogelijke
teamwedstrijden.

23/24 februari 2019
Turnclub Horn

Halve finale Limburgs Kampioenschappen

30/31 maart 2019

Zaterdag LK meerkamp finale divisie 1 t/m 3 en N-niveaus

Jan van Weert

Zondag LK toestelfinales divisie 1 t/m 3 en N-niveaus

11/12 mei 2019
Sv. Groot Meerssen

Zaterdag LK meerkamp finale divisie 4 t/m 6 en D-niveaus
Zondag LK toestelfinales divisie 4 t/m 6 en D-niveaus

25 mei 2019
Brabant Oost

Districtsfinale bovenbouw divisie 4 en 5

15/16 juni 2019

Zaterdag Districtsfinale D1 en D2
Zondag teamwedstrijden

Nog een organiserende vereniging gezocht voor 15 en 16 juni 2019!
Als geen organiserende vereniging D1 en D2 dan mogelijk niet deelnemen van de turnsters. Dit
wordt nog in vergadering met district besproken.

Competitie / teamwedstrijden
Dit seizoen bieden we geen competitie aan, maar wel teamwedstrijden voor alle categorieën.
Inschrijven voor 15 november.
GEEN TWEEDE STARTRECHT
Inschrijving voor 15 november
ONDERBOUW
instap – pupil 1 – pupil 2 – jeugd 1
Niveau N1-2
team van minimaal 3, max 6 - 4 turnen – 3 tellen
Niveau 3-4
team van minimaal 3, max 6 - 4 turnen – 3 tellen
Niveau D1
team van minimaal 3, max 6 - 4 turnen – 3 tellen
Niveau D2
team van minimaal 3, max 6 - 4 turnen – 3 tellen
Niveau D3
team van minimaal 3, max 6 - 4 turnen – 3 tellen
BOVENBOUW
Op Supplement

team van max 6 - 4 turnen – 3 tellen

Team van 3 tot 6 turnsters, per toestel 4 turnen en tellen de 3 hoogste punten.
Je mag een turnster hoger inschrijven dan tijdens de persoonlijke wedstrijden. Hoeveel niveaus
wordt nog besproken.
Ellen Pappers: Hoezo niet per divisie maar per supplement? → misschien volgend jaar
Marit: Mag je meerdere teams per niveau inschrijven? → ja
Annique: Jeugd 1 N1 gaat vanaf dit jaar weer keuze turnen, klopt dit? → volgens Nico wel en wordt
dit nog bekend gemaakt.

Grote categorie bij voorwedstrijd
Bij 4 of meer turnsters van eenzelfde vereniging deze splitsen over 2 wedstrijden
Podiumplaatsen in beide wedstrijden worden uitgereikt. Vervolgens 1 lijst opmaken van beide
wedstrijden waarin te zien is wie doorstroomt. Deze lijst komt dan op de site.

Juryzaken
In loket tot 12 turnsters 1 jurylid verplicht en bij meer 2 juryleden.
Dit geldt nog steeds, maar we gaan niet meer controleren.
We gaan er vanuit dat we met z'n allen evengoed zorgen dat iedereen voldoende gejureerd heeft
en dat we gewoon voldoende juryleden houden.
Bij districtswedstrijden 6-8 juryleden leveren per regio per wedstrijddag. Precies aantal wordt nog
besproken tijdens districtsvergadering.
Nieuw telefoonnummer voor juryzaken: 06-25575519
Bij eerste keer je naam en brevet meesturen, dan kan het nummer gelijk op de goede manier
opgeslagen worden.
We wilden starten met ISY, maar deze is nog niet klaar. KNGU is zelf ook bezig met iets te
ontwikkelen, maar er is nog niet bekend wat en goedkeuring voor ISY is er ook nog niet.
Nu gaat alles nog via de mail en dan reageren via whatsapp.

Vragen
Els: Weinig aanbod bijscholingen → NL Coach biedt verschillende leuke avond cursussen binnen de
regio aan. Online EHBO cursus is ook mogelijk voor 2 punten.

