Zaandam, september 2013.
Betreft; Voorstel leveren Regiojuryleden.
Beste vereniging,
Zoals al in de voorjaarsvergadering was geopperd (en iedere vereniging kon zich daarin
vinden) en ook in ons werkboek staat;
Uitgangspunten van ons Rayon
Het organiseren van ontmoetingen en wedstrijden is een taak van alle verenigingen, die
aangesloten zijn bij het Rayon. Iedere vereniging, die gebruik wil maken van de geboden
mogelijkheden, zal in verhouding (ledental en gebruik) tot andere verenigingen een ongeveer
gelijke bijdrage moeten leveren.
Onder bijdrage kan worden verstaan het organiseren of mee organiseren van activiteiten, het
leveren van commissieleden, juryleden, wedstrijdverantwoordelijken, e.d.
De Rayoncommissie heeft een spilfunctie, d.w.z. het horen en zien van mogelijkheden en
moeilijkheden en ervoor zorgen dat de nodige stappen worden genomen.
Zoals de laatste regel al zegt; de rayoncommissie zorgt ervoor dat de nodige stappen
worden genomen. Dat is dan nu, o.a. wat betreft van het leveren van Regiojuryleden !!!
Gebleken is namelijk dat afgelopen seizoen het niet juist is verdeeld. Sommige verenigingen
zijn zwaarder belast en andere zijn tekortgeschoten.
Vooral op het gebied van het leveren van Regiojuryleden zijn grote problemen,
meningsverschillen en zelfs dreigementen ontstaan. Terwijl we toch (vrijwillig!) allemaal
hetzelfde doel voor ogen hebben; namelijk de turn(st)ers te laten turnen en zo veel mogelijk
plezier te laten beleven in de turnsport.
Wij, als Rayoncommissie, hebben geen beschikking over juryleden. Wij hebben immers een
spilfunctie. Die juryleden hebben de verenigingen wel (als het goed is).
Helaas hebben niet alle verenigingen de juryleden met de juiste brevetten of krijgen geen
kans, ondanks zij officieel wel dat niveau mogen jureren (hiertegen kunnen jullie ook ageren
bij PGTD). Dat is tijdens de voorjaarsvergadering ook ter sprake gekomen.
In het Rayon wordt nog wel eens een oogje toegeknepen en juryleden ingewerkt door op
hogere niveaus te laten jureren, maar bij de Regio mag/kan dat niet.
Helaas is dat 1 van de grote problemen bij ons rayon, waardoor bepaalde juryleden (met de
hogere brevetten) flink belast worden. Ook regelingen tussen verenigingen onderling lopen
niet lekker (wordt o.a. later weer op teruggekomen).
Dus er moet iets veranderd worden om WEL het doel te behalen.

HET FEIT IS:
Bij elke Regiowedstrijd van de 4e/5e/6e divisie moet het Rayon (dus eigenlijk de verenigingen)
juryleden leveren.
Voor de finale Noord zijn dat er 6, een Regiokampioenschap of Rayonteamwedstrijd 3 en
een Districtskampioenschap 2. Dit is ongeacht of wij weinig of veel deelnemers hebben op
een betreffende wedstrijd. Er moet gewoon geleverd worden !!
Dat betekent voor het komende gehele seizoen 22 + voor elke wedstrijd 1 reserve = 29
juryleden !!!
Daarom hebben wij het volgende bedacht;
Aan het begin van het seizoen worden de juryplekken verdeeld onder de deelnemende
verenigingen aan de competitie (net als het organiseren van wedstrijden).
Zo weet elke vereniging ruim op tijd (al aan het begin van het seizoen!) op welke dag zij ook
een jurylid moet leveren (of meerdere als zij niet een hele dag willen jureren > zij moeten
elkaar wel kunnen aflossen!).
Uiterlijk 1 maand voor de betreffende wedstrijd dient de vereniging de naam van het jurylid
door te geven aan de coördinator juryzaken van het Rayon. Die kan dan de namen
doorgeven aan de Regio.
We zullen WEL proberen rekening te houden qua verdeling met;
• kijken welke vereniging in principe in welke divisie meedoet
• grote verenigingen dienen meer juryleden te leveren dan kleinere
We houden dus GEEN rekening met;
• of de vereniging uiteindelijk wel of niet meedoet met die wedstrijd
• of een jurylid wel/niet de hele dag wil/kan (dat moet de vereniging doen!)
Hierbij een voorstel op basis van afgelopen jaar (zie overzicht wedstrijdseizoen).
Indien een vereniging niet de juiste brevetten bezit om op een bepaalde wedstrijd te jureren,
dient er door de vereniging gezocht of geruild te worden met een andere vereniging.
Bij wijzigingen/veranderingen moet de coördinator juryzaken van het Rayon dit weten !!!
In principe moet de vereniging dus zelf vervanging regelen, maar als het echt niet lukt kan
de reserve door de coördinator juryzaken van het Rayon ingezet worden.
Juryleden mogen zich ook gewoon (extra) voor andere verenigingen beschikbaar stellen.
Wil een jurylid graag jureren, ondanks hij/zij niet gevraagd is, dan kan hij/zij zich gewoon
aanmelden bij de jurycoördinator. Hij/zij wordt dan op de lijst gezet namens “het Rayon”.
De coördinator juryzaken van het Rayon is het 1e aanspreekpunt voor jurycoördinatoren van
de verenigingen !!! Juryleden worden verzocht om zich bij “calamiteiten” te melden bij de
jurycoördinator bij hun eigen vereniging. De jurycoördinator van de vereniging zorgt voor een
oplossing en geeft de wijziging door aan de coördinator juryzaken van het Rayon.
De coördinator juryzaken van het Rayon geeft het door aan jurycoördinator van de Regio.
Juryleden en verenigingen worden verzocht t.a.v. het leveren van juryleden in de 4e/5e/6e
divisie, om niet direct met de jurycoordinator van de Regio dingen te regelen zonder het
Rayon daarvan op de hoogte te stellen.
Wij willen dit item t.a.v. Jurybeleid graag bespreken en vaststellen tijdens onze
najaarsvergadering aan het begin van wedstrijdseizoen 2013-2014.
Wij hopen dat het leveren van Regiojuryleden hierdoor beter verloopt.
Het is en blijft een feit dat verenigingen altijd actief moeten blijven in het werven van
juryleden, waarderen van juryleden en motiveren om een vervolg (hoger) brevet te behalen.
Een individuele benadering door een bestuurslid of leiding bij ouders en/of (oud)turn(st)ers
werkt gewoon het beste !!!

