Notulen jaarvergadering acrogym.
Aanwezig:
- Fraternitas  Mirjam den uijl
- Fit  Marleen Hendriks
- GVM  Esther de Vries en Annemieke Callis
- Kwiek  Eugenie Daas
- NOS  Manon, Marjolein, Thea
- CCO Map Janssen
- Dev Dania Vos
Afwezig: Toss (met afmelding), Saturna, Siu, , Longa, Vogel
Mieke opent de vergadering en stelt productgroepleden voor.
1.Notulen 2012
Geen tekstuele opmerkingen of vragen
Wampe van de Poel is gestopt bij de KNGU als medewerkster opleidingen,.
Ans Nieuwenhuizen is districtsconsulente en medewerkster opleidingen geworden in
ons district.
2. Oefensessies te Heemskerk
Verbetering in de oefensessie doordat iedereen zelf 3 uur ingedeeld is. NOS huurt zelf
een vloer en hebben het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de oefensessies. Alle
verenigingen uit ons district mogen hier gratis aan mee doen. De sessies zijn in januari,
op basis van het aantal teams krijg je als vereniging een aantal uur toegewezen.
Juryleden moeten zelf meegebracht worden en kunnen daar het jureren oefenen en de
teams beoordelen. Iedere vereniging was hier tevreden over. Januari lijkt de beste
maand. Marleen neemt 4 dagen in januari als optie. In oktober wordt er een mail
gestuurd naar de betreffende verenigingen of ze hier gebruik van willen maken. Het is
mogelijk voorkeursdata aan te geven, maar dit kan niet altijd gehonoreerd worden.
3. Evaluatie voorwedstrijden
Dit jaar was de structuur van de wedstrijden anders, namelijk een PW1 en PW2.
Hiervoor is vorig jaar een gelijkenstanden document geschreven, deze is te vinden op de
KNGU siteActiviteitenboek. Veel teams kwamen op dezelfde plaats uit, Mieke kon goed
met de regeling uit de voeten. Doorstroom aantallen die gemaild waren, waren in orde
want ze heeft er geen reacties op gehad. Er staat niks in het acro reglement over het
alleen presenteren als je niet kunt deelnemen aan een wedstrijd. Wij als district zijn
geen voorstander van het alleen maar de vloer op gaan om te presenteren. Mochten we
als district het gevoel krijgen dat er teams benadeeld worden door het niet presenteren
van anderen dan houden we de optie open om op dit besluit terug te komen. Tot nu toe
hebben wij dat gevoel niet!
Er is een probleem geweest van een junior team dat ingedeeld was bij de senioren.
Mirjam en Marleen bieden zich aan om voortaan beide de inschrijflijst na te kijken als
extra controle. Annemieke Callis vraagt zich af of je het een team mag verbieden bij de
senioren in te schrijven als deze junioren zijn. Er worden duidelijk regels gemaakt,
binnen ons district is het niet mogelijk om junioren bij de senioren in te schrijven.

Opmerkingen met betrekking tot PW1 (Wormer)
- Zitplaatsen juryleden waren krap.
- Toeschouwers konden prima zitten
- Catering in de zaal werd als goed ervaren.
- Opzichters bij de inturnruimte werden als prettig ervaren.
- Er was wedstrijdleiding aanwezig, voor de volgende keer moet de
wedstrijdleiding de trainers bij elkaar roepen om zich voor te stellen en de
wedstrijdregels te herhalen
Opmerkingen met betrekking op PW2 (Beverwijk)
- Wedstrijdleider Manon Kok werd duidelijk voorgesteld (dag1),
- Inturnruimte was te lawaaiig, het meeste geluid lijkt van boven te komen, en van
kinderen die aan de zijkanten gaan spelen.
- Graag voor volgend jaar dat gedeelte afsluiten?
- Mieke geeft aan dat ze als jurylid geen briefje heeft gekregen om haar reiskosten
in te vullen (dat dient de vereniging die het organiseert te regelen) Map heeft dit
aangegeven aan de betreffende verenigingen. De zondagochtend kregen de
juryleden niks te eten, hebben 3x koffie gekregen en snoepjes, veel juryleden
hadden honger.
- In het draaiboek moet worden opgenomen dat er wat te eten voor de juryleden
geregeld moet worden. (fruit, cake, koekjes, broodjes?)
- Esther geeft aan dat de zondag een beetje saai was om naar te kijken, dit ivm het
feit dat er enkel E niveau in actie kwam . Mieke probeert volgende keer een
andere mix.
- Omdat er veel juryleden zijn die ook gymnast zijn, deelt Mieke de wedstrijd daar
op in. Deze indeling gaat voor vragen vanuit trainers met voorkeuren van teams.
- Eugenie vindt het leuk dat alle deelnemers een presentje krijgen, dit is er dit jaar
bij PW 2 bij ingeschoten omdat er een nieuwe wedstrijdstructuur was. Dit wordt
later dit jaar nog rechtgezet, het presentje wordt opgestuurd naar de trainers.
- Volgend jaar zal op PW2 iedere deelnemer weer gewoon een presentje krijgen.

4. Jurycursus
ABC jurycursus is al geweest, deze juryleden hebben ook al een bijscholing gedaan.
DE cursus Er is door meerdere verenigingen aangegeven dat het wenselijk is een
jurycursus te organiseren, helaas is er geen docent vanuit de productgroep. Eugenie
Daas heeft aangeboden docent te worden, dit voorstel ligt nu bij de landelijke
commissie. Dit punt staat op de agenda van de landelijke vergadering op 8 april. Edith
geeft aan dat er een formulier bestaat waarin aangegeven kan worden dat je als docent
kunt functioneren, Edith geeft ook aan dat dit via Ans geregeld moet worden. De
vergadering van 8 april wordt even afgewacht, als hier een negatief antwoord uit komt
dan gaat het via het district gespeeld worden.
- Er is een nog een tweede jurydocent nodig. .
- Wietske van Blokland, Annemieke Callis, Claudia Mollema zullen worden benaderd met
de vraag of zij docent jurycursus willen worden.
- Er wordt gestreefd naar een jurycursus DE in het najaar van 2014. Deze cursussen
worden normaliter naar behoefte gegeven.

5. Wedstrijdprogramma 2014
8-9 Februari 2014 is PW1 te Wormer (CCO organiseert dit)
PW2 is op 14 en 15 maart 2014 ook in Wormer (Fraternitas 14 maart, GVM 15 maart)
Map geeft aan dat er vanuit de landelijke productgroep nog strubbelingen zijn wat
betreft het open kampioenschap. Volgens Map mag er geen OKWN georganiseerd
worden als er een landelijke wedstrijd wordt georganiseerd.
- Mirjam van Fraternitas wil graag PW2 (zaterdag organiseren)
- Esther van GVM wil graag PW2 (zondag organiseren)
- NOS geeft aan graag een wedstrijd samen te willen organiseren i.v.m. het gebrek
aan ervaring m.b.t. het organiseren van acrowedstrijden.
- CCO organiseert 8 en 9 februari de plaatsingswedstrijd, mensen van NOS komen
hierbij mee kijken.
6. Vacature voorzitter
Er is geen voorzitter meer binnen ons district, het is handig als iemand voorzitter wordt
die verstand van acrogym heeft. Deze hoeft niet perse ook leiding te zijn. Ongeveer 3
vergaderingen per jaar en contact met de landelijke productgroep. Map geeft aan geen
voorzitter te willen zijn, heeft hier geen tijd voor. Eugenie Daas wordt voorzitter van de
productgroep acrobatische gymnastiek Mid-West.
7. Rondvraag
Map geeft aan dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen. Map wil helpen
ondersteunen om de nieuwe trainers basis acrogym bij te scholen. Er zijn hier geen
gelden vanuit de bond voor beschikbaar.
- Esther geeft aan haar training open te willen stellen voor teams van andere
verenigingen, (bijvoorbeeld voor een klein bedrag 4x op zondag meetrainen).
Hierbij kan overleg plaatsvinden van trainers zodat zij elkaar ook bij kunnen
scholen.
- De mensen die een aanbod hebben voor een open trainen graag map mailen.
mapcro.j@upcmail.nl, ook de mensen die een vraag hierna hebben graag mailen.
- Jikke Knipping gaat het nieuwe regelement DE herzien, naar haar kan nieuwe
input komen. Zij kan gemaild worden, als er zelf ideeën zijn om mee te helpen aan
het reglement, Jikke kan hiervoor gemaild worden. jikke.knipping@gmail.com
- Marleen Hendriks geeft aan een waarschuwing te hebben gekregen voor de
hoeveelheid make up van een gymnast. Marleen was afgelopen weekend bij de
landelijke plaatsingswedstrijden waar elke gymnast met zware make-up en rode
lippen loopt. Mogelijk jureert het district te zwaar op make up. Marleen neemt
hierover contact op met Seetha Kandai.
- Marleen geeft aan het niveau van de pupillen het afgelopen jaar te laag te vinden.
Pupillen is geen D-junior en heeft een moeilijke oefenstof. Voor de gymnasten is
het minder leuk als het niveau te hoog is en ze daardoor niet door gaan naar de
finale, voor de gymnasten die daar wel horen is het leuk als ze tegenstand
hebben. Aan alle trainers wordt gevraagd hun gymnasten op het juiste niveau in
te delen.
- Marleen geeft aan dat er geen wedstrijdprogramma op de district site stond,
tevens de uitslagen moeten hierop komen. Mieke zorgt ervoor dat dit geregeld
gaat worden.

-

-

Mieke deelt mee dat er een klein te kort is in het budget van 300 euro. Dit kan
aangevuld worden vanuit het districtspotje. De vergoeding voor het organiseren
van een wedstrijd was 500 euro, dit zal verlaagd worden naar 475 euro. Als het
aantal inschrijvingen hoog genoeg is dan zal dit weer verhoogd worden.
Kosten wedstrijd: Catering, reiskosten, juryleden, presentje
juryleden/jurymeisjes. De zaal en medailles worden vanuit het district betaald.

De vergadering werd gesloten.

