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ALGEMENE REGELS Turnselectie 
 

 Lid worden van de selectie kan alleen op uitnodiging van trainer/ster. 
 

De training: 
 Als de turn(st)er verhinderd is, dient dit per mail gemeld te worden aan 

de trainer/ster op mailadres diane@basgymnastiek.nl. 
 De turn(st)er is 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig. 
 Opbouwen en opruimen van de materialen doen we samen. 
 Kijken bij de training mag vanaf 10 minuten voor het einde van de les. 
 Voor de lessen dient passende kleding gedragen te worden; het is niet 

toegestaan de zaal te betreden met buitenschoenen. 
 Voor een wedstrijd zijn er soms extra trainingen. Hiervoor wordt een 

extra bijdrage gevraagd. Een extra training kan zowel intern als extern 
plaats vinden. 
 

De wedstrijden 
 Niveau-indeling gebeurt door trainer/ster. Eventueel in overleg met het 

lid. 
 Aan het begin van het seizoen wordt er ingeschreven voor de 

wedstrijden. Dit betekent dat men voor het hele seizoen wedstrijdgeld 
verschuldigd is, ook al wordt er halverwege het seizoen besloten te 
stoppen. 

 De wedstrijdgelden worden door de KNGU vastgesteld. In het seizoen 
2012/2013 bedroegen deze voor de 3e, 4e en 5e divisie € 8,00 per 
wedstrijd en voor de 6e divisie en pre-instap € 7,00 per wedstrijd. 
U ontvangt eerst een rekening voor de plaatsingswedstrijden. Voor een 
eventuele halve finale of finale ontvangt u apart een rekening. 

 De kosten voor een wedstrijdpaspoort bedragen € 10,70 en is 
noodzakelijk voor wedstrijden in de 3e divisie of hoger. Voor het niet 
leveren van juryleden (of te weinig juryleden) krijgen we door de KNGU 
een boete opgelegd per turnster per wedstrijd. Deze boete zal worden 
doorberekend aan de turn(st)er en staat op de eerste rekening. 

 Tijdens de wedstrijd draagt de turn(st)er gymkleding van de vereniging 
en is dus het visitekaartje! Ook voor de op het pak vermelde sponsoren. 
De wedstrijdkleding wordt op vrijdag voor de wedstrijd uitgereikt aan de 
turn(st)er. Let erop dat deze uiterlijk op de woensdag na de wedstrijd 
weer wordt ingeleverd bij de train(st)er. Graag de zakken leegmaken en 
het pak opvouwen. Mochten er vlekken of andere schade zijn ontstaan, 
meld dat dan even. 

 Voor het wassen van het pak is een bedrag van € 10,00 per seizoen 
verschuldigd.  

 Vervoer naar wedstrijden en extra trainingen gebeurt zoveel mogelijk in 
overleg. 
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 Wedstrijdboekjes worden per mail doorgestuurd door het 
wedstrijdsecretariaat. Hiervoor graag uw emailadres doorgeven aan 
wedstrijdsecretariaat@basgymnastiek.nl 
Als u een ander emailadres heeft gekregen, geef dit dan even door. 
Andere correspondentie betreffende de wedstrijden zal zoveel 
mogelijk via de mail plaatsvinden om zo de kosten te drukken. 
Ook de rekening voor de wedstrijdgelden ed. versturen we het liefst 
per mail; voorkeur heeft dus als we het mailadres ontvangen van de 
ouder/verzorger. De rekeningen zullen dit jaar worden verstuurd door 
de penningmeester. 

 Voor de volledigheid van onze administratie ontvangen we graag 
een telefoonnummer (mobiel) / telefoonnummers waarop we u of de 
turn(st)er kunnen bereiken indien noodzakelijk. Bijvoorbeeld in het 
geval een turn(st)er op het laatste moment opgeroepen wordt voor 
een finalewedstrijd. Mocht de turn(st)er zelf een mobiel nummer 
hebben, dan mag dit ook worden doorgegeven. 

 Om te zorgen dat er van iedere wedstrijd een kort verslag komt, is 
het de bedoeling dat ouders van de desbetreffende wedstrijd 
onderling afspreken wie de info, inclusief foto, over de wedstrijd zo 
spoedig mogelijk (het liefst nog dezelfde avond) aanlevert bij Evelien 
Kern: media@basgymnastiek.nl  Zij zorgt dan voor een leuk verslag 
op de lokale media.


