Notulen van de voorjaarsvergadering 27 maart 2013
1.Opening
Aldo opent de vergadering even na 20.00 uur.
Hij stelt Edith Overzier en Peter Bus voor aan de verenigingen.
2. Mededelingen van de commissie / ingekomen stukken
- Brief 38 punten regeling:
Van Ilpenstein en Hercules Beemster is er reactie gekomen, zij zijn het eens met het betoog
van Hanny.
Stefan Probst (Swift): Ze schieten zichzelf in de voet. Zij hebben een ander standpunt, dus we
moeten de evaluatie afwachten.
Hanny geeft nog een korte toelichting, met name op de term: “Regiowedstrijdwaardig”. De
besten komen toch wel naar voren, waarom zou je hun motivatie wegnemen door ze niet mee
te laten doen?
Christel Neeft-Vosse (Swift): Ook voor leiding is het inspirerend om te zien wat andere
meisjes in hetzelfde niveau presteren.
Hanny laat nog weten, dat het rayon niet stemgerechtigd is. Het rayon kan de verenigingen
wel vertegenwoordigen, maar niets beslissen. Verenigingen moeten zelf bij de PGTD hun
stem laten horen. (Aldus Edith Overzier).
- Doorstromers 5e en 6e divisie:
Bob Zwaal geeft uitleg over de kleurcodering, groene en oranje kinderen. De oranje kinderen
mogen dus niet door, i.v.m. de 38 punten regeling. Voor de 6e divisie zijn dit de rode
kinderen.
Aldo geeft aan dat er heel veel afzeggingen zijn voor de 6e divisie. De rayoncommissie heeft
begin dit seizoen gevraagd aan te geven wie er doorstromen dit jaar. Hij vraagt de
verenigingen hier beter op te letten volgend seizoen.
- Er is een bericht van GV Olympia, Saskia Droog. Zij kan niet aanwezig zijn vanavond.
(Na de vergadering is hier ook nog bericht van de Beukers bij gekomen.)
- Bob attendeert de verenigingen nog even op een mail die hij gestuurd heeft m.b.t. de
verdwenen CD’s van DEV. Ook is er al eerder een mail gestuurd over een trainingsbroek van
K&V die kwijtgeraakt is. Er wordt hier amper op gereageerd. Enkele verenigingen geven aan
alleen te reageren als dit henzelf betreft.
3. Notulen van de vorige vergadering 26 september 2012
Jan Wigchert (HB): Er staat op bladzijde 4 dat HB geen antwoord heeft gegeven. Dit hebben
zij ter plekke alsnog gedaan. Hanny bevestigt dit.
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Bob Zwaal geeft bij bladzijde 3 aan dat Nijha geantwoord heeft, dat het paard nu eenmaal zo
hoort.
Saskia Paulus geeft aan dat er op bladzijde 9 ene Bianca …… van HB staat. Dit moet Saskia
Paulus zijn.
Aldo geeft, buiten de notulen om, aan, dat een rayoncommissielid wordt voorgedragen door
de verenigingen, maar wordt benoemd door het district. Dit is de formele route, die we vanaf
nu zullen volgen. De formele controle is hierdoor hoger. Stefan Probst (Swift) vraagt of dit
ook voor bestuursleden van verenigingen zal gaan gelden. Peter Bus (KNGU) geeft aan dit
voor verenigingen niet geldt, zij zijn autonoom.
Aldo dankt Regina en Hanny voor het maken van de notulen.
4. Jaarverslag van het Rayon. (incl. financieel verslag).
Het rayon heeft enkel een financieel verslag, welke Bob Zwaal uitdeelt aan de aanwezigen.
Aldo vraagt Peter Bus of het gebruikelijk is in de rayons om een jaarverslag te hebben.
Sommige doen dit wel, vastleggen wie wat wint, etc. Ons rayon doet dit sinds enkele jaren
niet meer, omdat alle uitslagen van de wedstrijden duidelijk gedocumenteerd zijn.
Bob licht toe:
- De wedstrijden behandelt het rayon in de najaarsvergadering, omdat we dan een
overzicht van het hele seizoen kunnen geven.
- Dit is een verslag dat naar de Bond gestuurd is.
- De competitiewedstrijden zijn de wedstrijden van januari, maart en november 2012.
Daar draait het rayon wat verlies, daarom is de deelnemersbijdrage verhoogd.
- De finale 6e divisie heeft het rayon volledig in eigen beheer gedaan, zonder hulp van
PGTD, waardoor er 500 euro is overgebleven.
- Voor de rayonteamwedstrijden wordt de bijdrage van 30 euro per team betaald door
het rayon. Dit is één keer niet geïncasseerd, waardoor dit nu dubbel is afgeschreven.
- De springwedstrijden kosten het rayon geld.
- Het rayon heeft een geluidsinstallatie aangeschaft voor ongeveer 400 euro, zodat het
rayon daarvoor niet meer afhankelijk is.
Albert Oosterbroek (K&V): De kosten voor de toestelkampioenschappen zijn hetzelfde als de
competitie? Bob legt uit dat hij doelt op het verlies draaien, niet op de kosten als geheel.
Stefan Probst (Swift): Er moet een jaarrapportage naar de KNGU. Is dat niet makkelijk om
ons overzicht daarop aan te passen? Bob licht toe dat het in september makkelijker is om te
kijken naar hoe je een seizoen gedraaid hebt, om hierop aanpassingen te kunnen maken. Dit is
inderdaad extra werk, maar wel duidelijker voor de verenigingen.
Albert Oosterbroek (K&V) merkt op dat het alleen om de competitiewedstrijden gaat die over
het jaar heen getild worden. De rest valt allemaal binnen een jaar.
Anja Koopman (W2000): Voeg het overzicht van de vorige keer ook bij, zodat het verschil
duidelijk is.
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Bob leest de verklaring van de kascommissie voor, dit waren dit jaar Jacqueline v/d Lee en
Edith v/d Kruijf. Er wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over 2012. De vergadering is het hiermee eens.
Voor 2013 bestaat de Kascommissie uit Anja Koopman (W2000) en Albert Oosterbroek
(K&V).
5. Verkiezing Rayoncommissie.
Er wordt begonnen met een overzicht dat Aldo gemaakt heeft. Dit is twee jaar terug ook
gedaan.
Aldo geeft een korte toelichting. De grootste “vragers” zijn Gymnet, Hercules Beemster, LH
en DEV. Je kunt aan de rayonactiviteiten “leveren” door juryleden te leveren, wedstrijden te
organiseren of in de rayoncommissie te zitten.
Door deze twee zaken te vergelijken kun je kijken wie er in “het rood” staat.
De vraag die Aldo stelt aan de vergadering is: Vinden jullie dat er naar draagkracht geleverd
moet worden?
Martine de Vries (Kwiek) geeft aan dat zij elke wedstrijd in Wormer klaarstaat om de vloer
op te zetten. Hiervoor zou zij ook vrijwilligerspunten moeten krijgen.
Hetty de Lange (DEV) geeft aan dat ze beide recreatiewedstrijden alleen hebben
georganiseerd. Het rayon was in de veronderstelling dat hier vier vrijwilligers van Olympia
bij waren.
Jan Wigchert (HB) geeft aan dat zij de laatste herencompetitie met Jahn hebben
georganiseerd, waar zij 11 jongens hadden en Jahn 2. Daarom heeft HB ook driekwart van de
wedstrijdorganisatie op zich genomen.
Hetty de Lange (DEV) geeft aan dat zij zich keurig gehouden hebben aan het aantal te leveren
juryleden. Dit waren wel veel schaduwjuryleden, maar er is geen cursus.
Aldo geeft aan dat hij de opmerkingen meeneemt in het schema en de rest van het seizoen
verwerkt hij hier ook in. Dit komt op de najaarsvergadering weer terug.
Albert Oosterbroek (K&V) geeft aan dat Mauritius niet heeft geholpen met de tweede
wedstrijd. Aldo geeft aan dat hierover een gesprek is geweest met Mauritius en dat dit
opgelost is. De punten voor de wedstrijd zijn verdeeld over de verenigingen die deze
georganiseerd hebben.
Dirk Klomp (LH) geeft aan dat hij het jammer vindt dat zij in het rood staan, maar hij is het er
wel mee eens.
Saskia Paulus (HB) geeft aan dat ze het aantal te leveren juryleden buitengewoon veel vindt.
Er zijn geen cursussen, dus ze kan ook geen juryleden op TD2 of hoger leveren.
Anja Koopman (W2000) geeft aan dat ze merkt dat ze als kleine vereniging heel moeilijk
vrijwilligers kan regelen.
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Aldo vraagt de verenigingen dit schema en de voorstellen voor een eerlijke verdeling van
draagkracht mee terug te nemen en dit met de najaarsvergadering weer te kunnen bespreken.
Saskia Paulus (HB) vraagt Aldo dit schema alvast te mailen, zodat dit in de
bestuursvergadering besproken kan worden.
Jan Wigchert (HB) geeft aan dat er niet kinderachtig gedaan moet worden met aantal
vrijwilligers dat geleverd wordt.
Edith v/d Kruijf (Gymnet): Gymnet slaat negatief uit, komt dit door de recreatiewedstrijd
deelname? De reactie is dat Gymnet ook in de competitie heel veel meisjes levert.
Benoeming rayoncommissie:
- Regina is aftredend en niet herkiesbaar. Aldo bedankt Regina voor haar inzet en geeft aan
dat er binnen de commissie nog gepast afscheid wordt genomen.
- Aantredend: Anke de Kruijf (secretaris) en Bert van Vuren (penningmeester).
- Aftredend in het najaar: Hanny van den Dobbelsteen. Na 12 jaar moet zij aftreden, dit is de
vorige vergadering al uitgebreid besproken, Aldo tipt dit nog even aan.
Hanny geeft aan dat Anke en Esther al ingewerkt worden en dat ze niet helemaal terug stapt.
Edith v/d Kruijf (Gymnet) geeft aan dat ze het verhaal gehoord hebben, maar dat ze zelf ook
bestuurlijk incompleet zijn. Ze hebben wel wat mensen die zich daarvoor aangemeld hebben
en ze nemen het zeker mee.
6. Technische Zaken
- Korte evaluatie damescompetitie (vier rondes op één wedstrijddag)
Gerdien van Delden (Gymnet): Je bent die dag toch kwijt en je hebt de zondag lekker vrij.
Vooral de verzorging was erg goed. Aldo geeft aan dat dit financieel gezien nog wordt
geëvalueerd.
José Schoenmaker (LH): Helemaal stuk aan het einde van de dag, maar je bent wel klaar. De
catering was overbodig. Het “warme” broodje ’s avonds was wel lekker. De juryleden zijn
gesplitst in twee wedstrijden. Esther geeft aan dat er na de eerste wedstrijd ook broodjes zijn
voor de juryleden. Jan Schilder (Mauritius) geeft aan dat hij wel degelijk omgeroepen heeft
dat de juryleden naar boven konden voor een broodje. Er moet wel meer controle op de
broodjes komen, want de schaal is leeg voor iedereen gehad heeft.
Misschien toch met consumptiebonnen gaan werken?
Albert Oosterbroek (K&V): Geeft aan dat de leiding van K&V het wel als een lange dag
ervaren heeft.
Jan Schilder (Mauritius): Geeft aan dat hij er maar twee wedstrijdrondes heeft gezeten, maar
dat hij het goed vond lopen. Hij heeft weinig van de achterban gehoord.
Anja Koopman (W2000): Leiding geeft aan dat het lekker is dat er op één dag geturnd wordt,
maar de uitloop moet in de gaten gehouden worden. Ook is de laatste groep op 1 baan wel erg
jong. Er wordt uitgelegd dat dit te maken heeft met het aantal keuzejuryleden, waardoor je
maar op één baan oudere (keuze) meisjes kunt draaien. Daarnaast heb je te maken met een
bepaalde hoeveelheid meisjes die op één baan kan draaien. De uitloop de eerste wedstrijd
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kwam door het systeem van resultaten verwerken dat vanuit de KNGU is gekomen. Er is snel
een tweede laptop bij gehaald, waardoor de rest van de wedstrijden wel op tijd konden lopen.
Jan Goede (Wilskracht): Prima.
Christel Neeft-Vosse (Swift): Door deze indeling kunnen de senioren op zaterdag gewoon nog
werken.
Martine de Vries (Kwiek): Het opruimen is de laatste wedstrijd in het verkeerde keelgat
geschoten. Aldo geeft aan dat er wat miscommunicatie was tussen een aantal meiden van
Kwiek en de organisatie.
Hetty de Lange (DEV): Esther heeft aangegeven dat het goed bevallen is. De jonge kinderen
in de laatste wedstrijden hebben er al een dag opzitten en kunnen zich dan moeilijk opladen
voor de laatste wedstrijd.
Anneke Bindt (Jahn): Prima.
Jan Wigchert (HB): Ouders hebben aangegeven dat de jonge meisjes in de laatste wedstrijd
niet goed beviel. Puntje van aandacht: 320 kinderen? We zitten aan de max. Aldo geeft aan
dat we volgend seizoen de inschrijving weer af moeten wachten en aan de hand daarvan
opnieuw moeten kijken hoe we het indelen.
Greet van de Graaf (Sparta): Het totale plaatje heeft meer positieve dan negatieve punten.
Hanny van den Dobbelsteen (Ilpenstein): Tevreden.
- Korte inventarisatie voorkeur locatie herencompetitie:
Er is dit jaar op drie locaties verschillende locaties geturnd: in het Trias, bij Ilpenstein en bij
DEV.
Jacqueline v/d Lee (Ilpenstein): Als organisatie en leiding heel fijn dat het niet in hetzelfde
weekend als de dames viel. Fijn dat het kortere wedstrijden waren. De toestellen waren niet
altijd even goed, zeker voor de oudere jongens. Trias was wel mooi, maar de toestellen waren
niet toereikend.
Anja Koopman (W2000): Ilpenstein heeft een mooie zaal, maar wel heel klein.
Stefan Probst (Swift): Publiek kon alleen boven zitten in het Trias.
Dirk Klomp (LH): Trias was qua formaat goed, bij DEV verdwijn je in de grote zaal. Voor
het publiek de minst prettige zaal.
Ton de Vette (Brinio): Toch wel positief over de scheiding dames en heren. Korte wedstrijden
is een goed idee. Trias was wel de beste optie voor de deelnemers.
JanWichgert (HB): Trias was qua grootte goed, boven zitten was qua zicht voor het publiek
wat minder. Ilpendam was heel erg klein. Oostzaan was heel erg groot. De leden hebben
aangegeven dat het fijn was dat het korte wedstrijden waren.
Jacqueline v/d Lee (Ilpenstein): Is Beverwijk niet weer een optie? Bob geeft aan dat we ons
best doen, maar dat de verwachting is dat dit niet gaat lukken.
Edith Overzier geeft aan dat de zaterdag vol zitten, zondagen kunnen wel. Ze zal snel met
Bob om de tafel.
Dirk Klomp (LH): Waarom zit de herenwedstrijd niet op zaterdag? LH heeft een aantal
christelijke leden die nu niet mee kunnen doen. Hanny geeft aan dat er verzoeken kwamen
voor de zondag, omdat er op zaterdag vaak nog een andere sport beoefend wordt, zoals
voetbal.
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Jacqueline vraagt of er, als er een weekend is, we wel naar Beverwijk kunnen met dames en
heren en of we dan wel weer naar drie wedstrijden op een dag gaan, voor één keer. Hanny
geeft aan dat dit niet de bedoeling is.
Miranda de Best (Kwiek) geeft aan dat de acrowedstrijden niet naar Beverwijk kunnen en al
allemaal in Wormer zitten.
Stefan Probst (Swift): Bij de dames kun je doorstromen, hoe zit dat bij de heren? Hanny geeft
aan de heren vrije inschrijving hebben in de regio. De groepen zijn zo klein dat iedereen
eigenlijk automatisch doorstroomt.
Hetty de Lange (DEV) wil graag de data voor de herenwedstrijden weten als deze in Oostzaan
gehouden worden, dan kunnen ze vastgelegd worden. De zaal kan ook voor 2/3 gehuurd
worden. Qua toestellen is er wat commentaar op de dikke matten. Daarnaast is de brug wat
laag en er moet goed gekeken worden naar het “veulen”.
Hetty geeft aan de Nijha zegt dat het paard goed is. Wanneer je het zelf vast gaat zetten, en er
gaat iets mis, dan kun je daar problemen mee krijgen.
Aldo geeft aan dat het vervoeren van toestellen naar andere zalen niet het grootste probleem
is.
- Voorkeur organisatie:
Eerst damescompetitie: Mauritius samen met de Beukers. LH wil deze ook graag organiseren,
aangezien ze in januari al een andere wedstrijd moeten organiseren. W2000 wil graag samen
met LH in de organisatie.
Tweede damescompetitie: K&V, Wilskracht en Jahn.
Derde damescompetitie: Gymnet en Ilpenstein.
Kwiek levert assistentie bij de competities in Wormer.
Eerste herenwedstrijd: Hercules Beemster samen met Gymnet.
Tweede herenwedstrijd: LH
Derde herenwedstrijd: Hercules Beemster.
Twee recreatiewedstrijden: DEV.
Toestelkampioenschappen: Kwiek, met hulp van Gymnet. Er wordt aangegeven dat ze deze
graag weer naar zondag willen hebben.
Springfestijn: Sparta, Brinio, Ilpenstein.
Swift wacht op data, maar de rayonwedstrijd is prima om samen te organiseren.
Ilpenstein en Gymnet geven aan, dat wanneer de derde competitie van de dames en de heren
in één weekend vallen ze deze beide wel voor hun rekening willen nemen.
Op de najaarsvergadering zal het voorstel voor de wedstrijdorganisatie seizoen 2013-2014
klaar zijn.
- TD1 jurycursus 2014.
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Esther heeft een mail gekregen van één vereniging met de aankomend juryleden en
mailadressen. We willen bij de KNGU een lijst met juryleden aanleveren, en in één keer een
cursus kunnen regelen.
Hanny geeft aan dat zowel dames als heren oefenstof veranderd. De huidige juryleden worden
waarschijnlijk pas oktober bijgeschoold/cursus, nieuwe juryleden zullen dus pas in januari
2014 een cursus krijgen.
Stefan Probst (Swift): Wij willen graag zelf het contact houden met de aspirant juryleden. Je
merkt dat de benadering van vrijwilligers gedoseerd moet gebeuren. Hanny geeft aan dat ze ze
graag een wedstrijd mee willen laten draaien, dan is de eerste stap gezet.
Jacqueline van der Lee (Ilpenstein) geeft aan dat je wel alvast kan inventariseren wat voor dag
goed uitkomt voor de cursus.
Edith Overzier (KNGU) geeft aan dat Ans Nieuwenhuizen kan zorgen voor een docent
wanneer er voldoende TH aspirantjuryleden zijn.
7. Rondvraag
Peter Bus (KNGU): Binnen elk rayon is er een vereniging die als opleidingsinstituut wil
fungeren. Voor ons Rayon is dat K&V. Hij geeft aan dat hij het zorgelijk vindt dat hij hoort
dat er veel behoefte is aan opleidingen en dat zij dit als district niet weten. Om dichterbij de
verenigingen te komen, is een vereniging als tussenpersoon/opleidingsinstituut benoemd. Via
K&V kunnen vragen gesteld worden over opleidingen e.d. en zij spelen dit door naar het
district en zoeken dit uit.
Ans Nieuwenhuizen is opleidingsfunctionaris. Zij kan dit met Beekbergen communiceren.
Hanny geeft aan dat er alvast een vraag is voor bijscholing heren turnen voor trainers, zoals
voltige e.d.
Peter geeft aan dat ze samen met K&V een opleidingskalender willen maken voor het hele
seizoen, zodat je duidelijk kunt zien wanneer wat plaatsvindt. Het doel is ook de opleidingen
dichterbij te halen.
Edith Overzier (KNGU): Zij doet een praatje over veilig sportklimaat. Ze heeft het over de
theatervoorstelling “Wel winnen hè”. Via de campus kun je je hiervoor aanmelden en je
licentiepunten verdienen. Ze heeft folders mee voor de trainers en verenigingen. Voor
verenigingen hebben ze workshops, waarin je met andere verenigingen kunt sparren over
eventuele problemen waar je tegenaan loopt. Henriëtte v/d Wegge is contactpersoon.
Edith v/d Kruijf: Vraagt of Esther in contact is met Majanka over de juryleden. Esther geeft
aan nog geen namen te hebben ontvangen van nieuwe juryleden.
Christel Neeft-Vosse: Namens de juryleden: Liefst maar twee wedstrijden op een dag jureren.
De mailtjes die ze krijgen, wanneer ze dit aangeven, hebben een ietwat negatieve lading en dit
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vinden ze niet prettig. Esther geeft aan dat de bond mensen voor de hele dag wil hebben. Dit
wordt begrepen, het ging meer om de manier waarop dit gecommuniceerd wordt naar de
vrijwillige juryleden.
Martine de Vries (Kwiek): Heeft een lijstje met acrodata voor Hanny.
Regina de Vries: Geeft aan dat ze 8 jaar lang met veel plezier in de commissie gezeten heeft
en ook waardering heeft gekregen vanuit de verenigingen voor haar werk. Ze geeft aan dat ze
in die jaren veel inzicht heeft gekregen in de werking binnen het rayon en heeft zichzelf daar
ook kunnen ontwikkelen.
8. Voorstel datum voorjaarsvergadering
Als datum wordt woensdag 25 september 2013, om 20.15 uur, vastgesteld.
De vergadering wordt hierna onder dankzegging door Aldo gesloten.

Correspondentieadres: Boukezoom 36
1541 PA, Koog aan de Zaan.
E-mail rayon: secretariaat@turnrayonZW.nl

