Voorstel loting systeem assistentie bij de wedstrijden seizoen 2014-2015
Elk seizoen is het voor de technische commissie lastig om verenigingen bereid te vinden om te assisteren bij de
wedstrijden in de regio. Het gaat hier voornamelijk om de wedstrijden in divisie 1-3 en N1-N4.
Om deze wedstrijden mogelijk te kunnen maken is de RTC afhankelijk van een aantal vrijwilligers tijdens zo’n
dag: denk hierbij aan vrijwilligers voor de kassa, catering en infostand. De algemene organisatie ligt in handen
van de RTC.
Bij Midden Nederland werken ze al een aantal jaren met een lotingsysteem om alle verenigingen evenredig te
laten assisteren bij deze wedstrijden. Aan het eind van elk seizoen wordt er geloot onder de verenigingen die
meegedaan hebben aan deze wedstrijden. Wanneer een vereniging geassisteerd heeft krijgt die vereniging een
jaar vrijstelling voor assisteren. Bij de loting wordt er rekening mee gehouden dat kleinere verenigingen
samengevoegd worden in de loting voor een wedstrijd.
Als RTC Noord-Holland hebben we besloten dat we dit systeem overnemen en hopen we dat alle verenigingen
bereid zijn hieraan mee te werken. Ook voor de competitiewedstrijden gaan we kijken of dit systeem haalbaar is.
In seizoen 2014-2015 wordt er voor de volgende wedstrijden geloot:
e
• 1 voorwedstrijd div. 1 en 2, N1, N2 en N3
e
• 1 voorwedstrijd div. 3, pupil 1-2 N3 en jeugd N4
e
• 2 voorwedstrijd div. 1 en 2, N1, N2 en N3
e
• 2 voorwedstrijd div. 3, pupil 1-2 N3 en jeugd N4
• districtskampioenschap div. 1 en 2, N1, N2 en N3
In onderstaande tabel vind je terug hoe we de verenigingen clusteren voor de loting en welke verenigingen voor
volgend seizoen niet meedoen in de loting. Verenigingen die afgelopen seizoen 5 of minder turnsters mee lieten
doen aan deze wedstrijden gaan niet mee in de loting. Verenigingen die afgelopen seizoen 20 of meer turnsters
mee lieten doen worden niet geclusterd met andere verenigingen.

Vereniging

Deelname voorwedstrijden 2013-2014
Totaal

HLC Haarlem

10

BATO Haarlem

11

Turnace Gymnastics
GTV Hilversum

8
15

DOS Amsterdam

6

OKK Den Helder

8

GV Wieringen

7

K&V Opmeer

14 in 2013-2014 geassisteerd

Gymnet Purmerend

13

HG&TC Hoorn

11

Turnlust Middenmeer

10

Keizer Otto Naarden

6

Turnlust Huizen

19 in 2013-2014 geassisteerd

FIT Amstelveen

25

GTS Stedebroec

26 in 2013-2014 geassisteerd

Hercules Beemster

20

Mauritius Volendam

22

PAX Haarlemmermeer

40 in 2013-2014 geassisteerd

Saturna Alkmaar

29

TOSS Heemskerk

31

Turning Spirit Almere

22

Turning Spirit Amsterdam

53 in 2013-2014 geassisteerd
deze verenigingen zijn in hun eentje verantwoordelijk voor de assistentie

