Jaarvergadering van Turnen Dames Noord-Holland te Zaandam.
Notulen van woensdag 25 juni 2014.
Aanwezig:
Technische Commissieleden Noord Holland: Stephanie Hermans, Patricia Warns en Angelique de
Boer.
Technische commissieleden Midden Nederland: Bertus Hondeveld en Els Pluimakers.
Rayon commissieleden: Pieter Leegwater van het Rayon Noord en Chantal Schuil van het Rayon
Amsterdam.
Verenigingen: A. Oosterbroek K & V Zaandam, C. Nieboer HCTC Hoorn, R. Bakema K & V Opmeer,
A. Kroon en M. Looijen GV Lycurgus-Hygiea, B. Uitterdijk en M. Bijl Turnlust Middenmeer, Carolien
Fischer WGC Wognum, Ellen ter Burg en Irene Sneeboer GTS Stedenbroec, Anita Bakker HLC
Haarlem, José van Schoorl Lycurgus Advendo, A. schrijver SV OKK Den Helder, W. Pasman en C.
Mantel GV Dos Amsterdam, Hans Keijzer en Linda Loete WVGV Weesp, Jeroen vd Mark Keizer Otto
en Lisanne Heijnis Turnz Amsterdam.
Speciale gast: Mieke Schrijver
Notulist: Edith Overzier DSP
Afwezig: technische commissielid Hillie Appel vanwege werkzaamheden elders.

De Voorzitter heet iedereen welkom.
Dit is een informerende vergadering indien er besluiten genomen moeten worden, dan zal dit
opgenomen worden met het districtsbestuur.
Notulen:
Pieter op bladzijde 2 staat van de notulen staat een opmerking van Gijs op de bovenste regel over het
eerder bekend maken van het wedstrijdschema welk niveau wanneer moet turnen dit is weer niet
gebeurd.
TDNH zal dit proberen dit jaar wel te doen.
Notulen zijn verder goedgekeurd.
Ingekomen post:
Besproken wordt het voorstel dat door Arie Schrijver is ingebracht.
e
1 voorstel
Arie ligt zijn voorstel toe, goed kijken bij doorstroming naar de laatste beschikbare plaats als er twee
turnsters gelijk eindigen.
Afgelopen seizoen is de verkeerde turnster naar de landelijke finale gegaan.
Arie stelt voor bij gelijk eindigen voor de laatste plaats niet de hoogste score gebruiken uit een
wedstrijd maar het gemiddelde van twee wedstrijden.
Ruben Bakema, reageert hierop als volgt ” plaatsing is betere leidraad dan puntenaantal ”.
Els legt uit hoe ze dit in Midden Nederland doen, door eerst naar plaatsing te kijken en op het
laatst pas de punten aantallen te nemen.
Stephanie: eerst wordt er gekeken naar plaatsing indien er uiteindelijk toch naar punten
gekeken moet worden omdat alle plaatsingen gelijk zijn dan nemen we de totale E- score(is
ook internationaal).
2 e voorstel
Arie wil transparant maken welke juryleden aangeleverd worden door de vereniging.
TDNH zal dit in een volgende vergadering bespreken.
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Mededeling:
Edith, er is voor de evaluatie van de NTS oefenstof een trainersplatvorm bij elkaar geweest om te
kijken waar trainers in de zaal en op de wedstrijden tegenaanlopen. Het document is opgestuurd naar
de landelijke commissie TD en die zullen het in hun evaluatie meenemen.
Edith overhandigt een exemplaar hiervan aan de TC en zal het naar de verenigingen die dit ook willen
hebben mailen.
Het jaarlijkse achterbanoverleg van de technische commissie met de verenigingen is afgeschaft
wegens een nieuw beleid, de technische commissie wil in september of oktober een keer in het district
komen (centrale locatie) om dit toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
De D4 oefenstof (+instap 3) is in ontwikkeling vanuit het district Mid-West hebben Carina Boumeester
en Natasja Buntjer zich bereid verklaard om daaraan mee te helpen.
Zaterdag de 28 ste juni is in het district De Clubdag Gymsport te Amsterdam. Er is een wedstrijd aan
gekoppeld waar een vereniging een workshop op maat op locatie kan winnen.
Wedstrijdprogramma 2014-2015:
De Clubteamwedstrijden halen we er dit seizoen uit, waarschijnlijk doordat het landelijk breder wordt
aangeboden is er voor onze wedstrijd minder animo.
Competitiewedstrijden: Patricia legt uit dat er minder inschrijvingen zijn en dat er gekeken wordt naar
andere voorwaarden of een andere vorm van de inhoud van de wedstrijden. Het zijn nu 3 wedstrijden
en een finale waarbij iedereen doorstroomt. Dus daardoor is de Finale eigenlijk meer een 4 de
wedstrijd dan een finale wedstrijd . Voorstel is om 2 verplichte wedstrijden te houden en 1 finale
wedstrijd. Of drie wedstrijden in een andere vorm.
Ook zal bij inschrijvingen van minder dan 7 turnsters dit niveau bij andere gelijkwaardig niveau
ingedeeld worden.
Arie, geeft aan dat indien je 65 % laat doorstromen naar finale dit ook een stimulans is om te
komen op alle wedstrijden.
Pieter, geeft aan dat hij de wedstrijd op 27 juni 2015 Regiokampioenschappen Rayonteams laat vind,
kan deze niet eerder plaatsvinden?.
Stephanie nee helaas dit is ivm de meivakantie.
Bij de Rayonteamwedstrijden wordt nagedacht over aanvulling bij de senioren om hier ook een Pre
instap team D1 niveau aan te bieden. Dit is ook voor hen een goede oefening om het wedstrijd gevoel
te krijgen en is tevens ook financieel beter om deze wedstrijd zo op te vullen.
Bij de finale Noord en finale Zuid is de constructie A en B finale niet goed bevallen. Ook de melding
voor doorstroming is niet goed/rommelig gegaan.
De commissie zal zich over deze punten buigen.
Chantal vraagt waarom de finale Zuid in Beverwijk gehouden wordt terwijl Rayon Amsterdam dit moet
organiseren.
Edith heeft de locatie Beverwijk geregeld omdat deze vrij was, Rayon Amsterdam mag
natuurlijk kiezen of en waar de finale Zuid in Amsterdam gehouden kan worden.
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Loting assistentie organisatie wedstrijden.
Problematiek assisterende verenigingen, het zijn vaak dezelfde verenigingen die bij een wedstrijd
assisteren. Daarom is er een voorstel uitgedeeld. (het gaat in dit voorstel voornamelijk om de divisie
1-3 en N1 – N4.)
Op basis van deelname aan wedstrijden van de afgelopen jaar is dit voorstel gebaseerd.
In regio midden nederland wordt dit al een aantal jaren gedaan en zij hebben daar goede ervaringen
mee. De TCTDNH wil dit daarom ook in gaan stellen. Alle namen van verenigingen komen in een
hoed en als de hoed bijna leeg is worden de verenigingen die al eerder een wedstrijd hebben
georganiseerd er weer bij gedaan. Er wordt ook een reserve vereniging getrokken.
In overleg kan altijd gekeken worden of er geruild moet worden. Of als er vragen zijn dan kan dit altijd
besproken worden.
Arie maakt bezwaar: iedere vereniging is gelijk dus alle turnsters die meedoen daarvan moet de
vereniging ook meegaan in de loting. Er zijn verenigingen die nooit wat doen en die vallen er nu weer
buiten. Iedereen is het daarmee eens dus Stephanie gaat alle deelnemers van vorig jaar meenemen.
Chantal geeft het advies gewoon 5 verenigingen eruit te trekken en dan zelf kijken, naar aanleiding
van de inschrijvingen, wie welke wedstrijd moet organiseren.
Anita, geeft aan de derde divisie wedstrijd te willen organiseren. HLC kan dit alleen organiseren. De
vereniging Volo kan dan bij de vereniging Bato komen te staan.
De TC zal kijken hoe dit het komend jaar loopt.
Stephanie gaat z.s.m. lootjes trekken en dit communiceren met de verenigingen.
Bij de competitie wedstrijden wordt gekeken welke verenigingen er inschrijven en daaruit wordt dan
een loting gedaan.
Pre Instapwedstrijden:
Voor de pre instapwedstrijden is het vrij inschrijven voor het hele district bij de meeste rayons, tot
zover nu bekend is hieronder de data die vast staan:
Kennemerland op 18 januari, Amsterdam 15 februari, Zaanstreek Waterland 26 april.
Vraag Els, is dit voor alle niveaus?
Chantal, dit kan per rayon verschillen, meestal zijn het de D1 en D2 die meedoen. Deze
wedstrijden zijn voor het hele district toegankelijk.
Els, wil kijken of zij in Midden Nederland ook deze pre instapwedstrijden kunnen houden en
openstellen voor het hele district.
Bezetting commissie TDNH:
Onderbezetting in de commissie. Mieke Schrijver heeft voorgesteld om Hillie en Angelique (bij 5 en div
6) te komen ondersteunen komend jaar. In de eerste instantie voor de periode van 1 jaar om van
beide kanten te kijken of dit werkt met de intentie om daarna toe te treden in de technische commissie
als lid. Stephanie doet nogmaals een oproep om nieuwe commissieleden cq ondersteuning te werven
en vraagt of er iemand in de zaal is die zich wil aanmelden.
Jury Opleidingen:
TD 2 start in Alkmaar en Amsterdam en 31 augustus aanstaande in Zaandam dit zou al op de campus
staan? Albert had deze jurycursus nog niet op de campus gevonden.
Juryleden aanmelden voor de wedstrijden: verenigingen hou de deadline goed aan en meld je
juryleden voor die datum aan.
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Tip aan de verenigingen: stuur alvast een lijst met wedstrijddata naar de juryleden.
Inzetten juiste gebrevetteerde juryleden is belangrijk. Hier is duidelijke communicatie over geweest en
dan zit er toch op een wedstrijd nog een lager gebrevetteerd jurylid. Dit is frustrerend.
Stephanie biedt hiervoor namens de commissie haar excuses aan.
? Jammer dat de jurycursus niet doorgaat als er niet voldoende aanmeldingen zijn, kan een cursus
niet gewoon altijd doorgaan.
Het zijn gratis cursussen en het kostenplaatje is natuurlijk belangrijk maar Stephanie neemt dit
mee naar het Districtsbestuur.
Rondvraag:
Ruben heeft 3 punten,
1) Het gerucht is er dat volgend seizoen jeugd 1 verplichte oefenstof komt te vervallen is dat waar?
Els TDMN geeft aan dat zij gehoord heeft dat het komend seizoen nog hetzelfde blijft.
2) Doorstroming naar landelijke wedstrijden het is een heel beperkt aantal turnster die doorstromen.
Zijn suggestie is om twee halve finales te houden en vandaar uit door te laten stromen.
3) Inschrijving landelijke puntengrens is ingesteld op 36 punten. Door blessure gaat een turnster dit
soms niet halen daarom kleine finales en dit vindt Ruben jammer.
Ellen, blijven de 4 korte wedstrijden gehandhaafd?
Stephanie dit wordt met MN besproken het kan zijn nar aanleiding van de inschrijvingen dat
het per wedstrijd wisselt of er 36 of 28 turnsters ingedeeld moeten worden.
En graag komend seizoen de Pupil 1 meisjes niet om kwart voor 6 indelen dit is te laat voor hen.
Stephanie het heeft ook onze voorkeur niet maar soms was het niet anders mogelijk vanwege
de toestellen.
Pieter betreft wedstrijd 18 mei jl,
Voor de A en B finale in Beverwijk was bij de turnster niet bekend dat zij moesten turnen.
Voor de B finale zijn een aantal turnster op een wedstrijd bekend gemaakt die toch niet mochten mee
doen.
Stephanie het is dan fout gegaan met de communicatie bij de wedstrijd in Hippolitushoef.
Lisanne, Technisch kader gezocht Bij Turn te Amsterdam div 2 en 3 Bovenbouw. En ook voor bij div
4,5 en 6.
Jeroen, is er een draaiboek voor het organiseren voor de wedstrijd en wat is de vergoeding voor als je
assisteert of de hele wedstrijd wil organiseren.
Er is een taakomschrijving voor de vrijwilligers die assisteren. De organisatie ligt bij de
TCTDNH. Er is geen vergoeding voor assistentie. Indien men een hele wedstrijd wil
overnemen moet er gekeken worden wat de vergoeding kan zijn.
Arie, vorig jaar hebben we een forse verhoging van het inschrijfgeld gehad. Vraag wanneer krijgen we
een financieel overzicht te zien waar dat geld aan besteed wordt.
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Stephanie, geeft aan dat men daar mee bezig is dat komt er dus aan.
Ruben, wil als slot de commissieleden bedanken voor hun inzet.
Sluiting: Volgend jaar wordt de jaarvergadering gehouden op woensdag 25 maart 2015 te Zaandam.
(De agenda hiervoor wil de TC dan versturen in februari. Wedstrijdkalender is dan nog niet bekend die
wordt dan z.s.m. voor de vergadering op de website gezet.)
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