Notulen van de jaarvergadering van Turnen Dames Noord-Holland te
Zaandam op woensdag 22 april 2015
Aanwezig:
Leden Technische Commissie Turnen Dames Noord-Holland: Stephanie Hermans, Angelique
de Boer, Hillie Appel, Patricia Warns en Mieke Schrijver
District technisch medewerkster: Edith Overzier
Rayon commissieleden: Wendy v.d. Ploeg Rayon West-Friesland, Dominique v. Leeven Rayon
West-Friesland, Gijs Afink Rayon ’t Gooi
Verenigingen: Astrid Lindström D.E.V. Oostzaan; Hetty de Lange D.E.V. Oostzaan, J. Wortel
Turnlust Middenmeer; Brenda Uitterdijk Turnlust Middenmeer, Monique Zwarthoed Kracht en
Vriendschap Opmeer, Arie Schrijver O.K.K. Den Helder, Eveline Visser Z.S.M. Muiderberg, Ben
Visser Z.S.M. Muiderberg, Nico Stoter G.V. Texel, Carolien Fischer W.G.C. Wognum, Co
Nieuwboer H.G.&.T.C. Hoorn, Gijs Afink T.S.A., Linda Loete W.V.G.V. Weesp, Sonja Gieling
Z.G.&.T.V. Zwaag, Wendy op den Kelder D.W.S.V. Ursem; Liesbeth Bruins Saturna Alkmaar;
Sanne v.d. Laan Saturna Alkmaar
Notulist: Mieke Schrijver en Patricia Warns

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Ze heet een ieder van harte welkom en
maakt excuses voor de te late agenda. De eerder geplande vergadering van 25 maart
bleek te vroeg te zijn, dit omdat de wedstrijdkalender nog te onvolledig was. Daarom is
de vergadering verplaatst naar 22 april.
De voorzitter geeft het woord aan Edith Overzier, medewerkster van het district. Zij geeft
een toelichting omtrent de stand van zaken rondom de Turnace Hall of Gymnastics. Het
bericht dat de turnhal van Turnace op 25 november 2014 geveild zou worden was voor
een ieder schrikken, er was tijdelijk onduidelijkheid over wat er met de zaal zou
gebeuren.
Investeerders hebben het complex gekocht en de hal blijft voorlopig behouden voor de
turnsport. Zij schaffen extra materiaal aan. Onder andere een soft top balk, een extra
plankoline, verplichte dempingsmatten voor op de vloer en een extra springplank.
Ook wordt er gekeken of er wedstrijden voor Turnen Heren gehouden kunnen worden.
Door de week blijven de lessen van Turnace in de hal. Fred Aronson is nu huurder en
conciërge en is nog steeds ons vaste aanspreekpunt tijdens de wedstrijden.
Het overleg met de nieuwe eigenaar is goed.

2. Notulen van 25-6-2014
Doorstroming lagere divisie verbeterpunten wordt naar gekeken.
Arie Schrijver: Er is nergens voldoende info over wegvallen van districtsbestuur. Hoe
wordt de structuur nu?
Financieel overzicht 2013 toegezegd, nooit gekregen. Arie Schrijver vraagt of de
TCTDNH nog overleg heeft met de landelijke Technische Commissie.
Antwoord Stephanie: nee is er niet meer.

Financieel overzicht van 2014 ligt achter in de zaal.
Vergadering heeft dit overzicht afgekeurd. Edith geeft aan dat men dit op kan vragen bij
Angelique Kramer.
Opgave juryleden loopt beter er zijn veel cursussen geweest.
Loting wedstrijden is TCTD NH goed bevallen.
Besluiten districtsbestuur: Arie schrijver, Peter Bus heeft op de Rayon vergadering in
Noord uitgelegd dat hij met de voorzitters van de verenigingen om tafel gaat over het
beleid.
De technische leiding van de verenigingen kunnen overleggen met de RTCTD NH. over
wedstrijden enz.
Gijs Afink: vraagt informatie over het rondsturen van het financieel overzicht. Opvragen
bij het DSP.

3. Ingekomen post
Er is een brief binnengekomen met een klacht over het ontbreken van open jurering bij
de district kampioenschappen 3e divisie, georganiseerd door van MN. Er is geen gebruik
gemaakt van de aanwezige mogelijkheden voor open jurering waardoor de trainers geen
navraag konden doen over de D-score.
Sonja Gieling: Ook de tijd om vragen te stellen was er niet.
Met MN is nu afgesproken dat op de districtskampioenschappen open jurering verplicht
is.

4. Wedstrijdprogramma 2015-2016
Het wedstrijdprogramma is bewust nog niet naar buiten geventileerd vanwege de vele
wijzigingen.
Amsterdam heeft vaste huurders. Beverwijk is ook aangevraagd. De District
kampioenschappen zullen altijd in Amsterdam plaatsvinden vanwege de centrale ligging.
De definitieve wedstrijd kalender komt volgende week op de site.
Wedstrijden van de lagere divisies mogen ook in een locatie in het Rayon.
Weekenden clusteren lukt niet in verband met anderen gebruikers.
Arie Schrijver: Op vergaderingen van district met rayons in oktober 2012 is toegezegd
dat de kalender in december gereed zou zijn zodat verenigingen voor 1 april de
sporthallen kunnen aanvragen. Graag de kalender dan ook in december klaar hebben.
Antwoord Stephanie: dit lukt niet. Ook wij krijgen niet eerder antwoord van de wedstrijd
hallen. Wij kunnen ook pas na de landelijke planning gaan plannen.
Overleg met landelijke TC zou handig zijn. Is het niet een taak voor de
bondsvertegenwoordigers dit aan te kaarten? Vraag uit de vergadering wie dat zijn. Men
heeft hen nog nooit gezien. Hoe krijgen ze hun input?
Is hier iets aan te doen??

5. Pauze en inkijken financieel overzicht
6. Financiën
Angelique de Boer zal vanaf nu voor de RTCTD NH de financiën gaan afhandelen en
beheren. Zij heeft een vergadering gehad met MN, Peter Bus en Edith Overzier over de
financiën.

Inschrijfgelden. We ontkomen er niet aan deze te verhogen. We draaien bijna elke
wedstrijd met verlies.
Individuele wedstrijden wordt nu € 11,50 p.p.
Teamwedstrijden € 50,00 per team. Met deze bedragen moeten we volgens de
berekening uitkomen.
Er is een extra kostenpost bijgekomen. De bestuurskosten moeten nu ook uit de
wedstrijdgelden komen.
Entreegelden blijven bewust laag.
Angelique Kramer heeft het volledige overzicht. Er zijn rare dingen opgevallen in het
financieel overzicht. Voor vragen haar mailen.
Arie Schrijver vraagt of iedereen een definitief overzicht kan krijgen. Dan kunnen we
meedenken waarop te besparen valt. Als voorbeeld noemt hij het invoeren van
consumptiebonnen.
Arie: Er is een jurybeleid vastgesteld in 2007 waarin is bepaald dat iedere vereniging
een jurylid moeten leveren. Indien het jurylid niet de gehele dag wil, moet de vereniging
voor een ander jurylid zorgen. De kosten komen dan voor de verenigingen, hij vraagt of
hier opnieuw naar gekeken kan worden. MN heeft dit wel in het werkboek, waarom geen
gelijk beleid?
Juryleden moeten wel betrokken gehouden worden.
Arie Schrijver vindt dat verenigingen niet meer samen zouden mogen doen met het
opgeven van juryleden.

7. Loting voorwedstrijden
1e voorwedstrijd 3e divisie: Turnlust Middenmeer,Gymlust Schoorl en Gymnet
Purmerend.
2e voorwedstrijd 3e divisie: D.O.S. Amsterdam, GV Wieringen/Hippolytushoef en SV
O.K.K. Den Helder.
1e voorwedstrijd 1een 2e divisie: Turnz Amsterdam.
2e voorwedstrijd 1een 2e divisie: Fit ’84 Amstelveen.
Districtkampioenschap 1e en 2e divisie: T.O.S.S. Heemskerk.
Marjon van BATO wil wel helpen bij N1/N2 eventueel samen of ruilen.

8. Aanpassen van finale Noord en Zuid
D1 en D2 gaan samen naar finale Noord of Zuid en voor Divisie 4 en 5 is er geen finale
Noord of Zuid meer, maar de turnsters direct naar het Regiokampioenschap 4e of 5e
divisie. De aantallen worden wel naar rato van het aantal deelneemsters per rayon
bepaald.
Deze opzet is eerlijker omdat er in de categorieën D1 en D2 meer inschrijvingen zijn dan
bij de keuze oefenstof divisie 4 en 5.
Instap D3 is een nieuw niveau. Moeten we deze aanbieden bij de 6e divisie in de regio?
Misschien een idee om een extra wedstrijd voor pre-instap bij divisie 6 in te voeren. We
wachten het aantal inschrijvingen af voor we beslissen hoe we dit gaan doen.
Niet alle Rayons gaan deze categorie aanbieden.
Inventariseren bij de rayons of zij D3 gaan aanbieden.

9. Bezetting TCTD-NH
Voorstel: Mieke Schrijver heeft dit seizoen meegedraaid tot een ieders tevredenheid. Wij
zijn blij dat zij er bij is gekomen. Zij zal voor divisie 4,5 en 6 de juryzaken op zich nemen
en voor divisie 5 en 6 de wedstrijdzaken.
De functie van Angelique de Boer wordt penningmeester en contactpersoon voor divisie
4 als niemand bezwaar heeft.
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Arie Schrijver vraagt waarom bij de toestelkampioenschappen afgeweken wordt
van het reglement bij sprong. Bij het turnen van 2 overslagen in plaats van twee
verschillende sprongen wordt 0.30 aftrek gegeven en geen 0.00 score zoals
omschreven in het reglement. Dit is nu al rond gemaild, dit gaan we nu niet meer
terug draaien. Is gedaan om ook turnsters die alleen een overslag kunnen toch
een redelijk cijfer te kunnen geven. 0,3 extra aftrek is wel te weinig. Volgend jaar
kijken we er nog een keer naar.
Bij de juryindeling naast de namen van de juryleden ook de verenigingen
vermelden. Hillie geeft aan dit niet te zullen doen, moet vertrouwen in zijn. MN
doet het wel.
Promotie/Degradatie gaat Landelijke Commissie over. Twee turnsters moesten
naar de 3e divisie, maar hebben in de 4e divisie meegedaan. Op de vraag wie
hiervoor toestemming heeft gegeven weet niemand het antwoord geven. Dit
wordt nader onderzocht. Ook als een turnster niet turnt moet ze het jaar er na in
het zelfde niveau uitkomen als waarin het jaar zou moeten uitkomen waarin ze
niet geturnd heeft.
Een vraag uit de vergadering aan Peter Weel of het oude programma van de
uitslagen niet terug kan komen. Dit was erg mooi. De uitslagen die nu op de site
komen niet. Ze zijn onduidelijk, niet alles staat er op en het is slecht leesbaar.
Verzoek om het gemiddelde van sprong ook op het scorebord te tonen. De
borden ook beter leesbaar maken, ze zijn vanaf de tribune slecht te lezen.
Districtsfinale: divisie 1 afschaffen omdat veel turnsters niet komen. Zij hebben al
voldoende wedstrijden. Er wordt voorgesteld een extra wedstrijd voor de 2e en 3e
divisie in te voeren. Stephanie zal kijken naar nieuwe indeling naar aanleiding van
aantal deelneemsters.
Monique Zwarthoed, K&V Opmeer vraagt of er pre-instap wedstrijden komen. Dit
wordt door de rayons bepaald.
Marjon de Groot, Bato deelt mee dat er in het Kennemersportcentrum extra
trainingen ingepland worden voor turnsters die minder kunnen trainen dan ze
zouden willen. BATO organiseert dit. Trainers kunnen licentiepunten halen.
Monique Zwarthoed geeft aan dat Opmeer ook zo iets gaat doen.
Gijs Afink vraagt of de uitslagen van afgelopen weekend 6e div op de site komen.
Antwoord van Mieke: morgen.
Nico Stoter, GV Texel, complimenteert en bedankt de voorzitter voor haar inzet.

11. De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng
en wenst iedereen wel thuis.

