
ALGEMENE REGELS Turnselectie  

Lid worden van de selectie kan alleen op uitnodiging van trainer/ster.  Gaat u kind naast de gewone 

gymnastiek op uitnodiging ook turnen? Dan wordt de contributie aangepast. Meer informatie over 

de tarieven vindt u op onze website www.basgymnastiek.nl/lid worden.  

 

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 (voor de kleinste met de ouders.)  

• 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 in 

rekening gebracht. Van de turn(st)er wordt verwacht alle trainingen aanwezig te zijn, bij 

afmelding graag tijdig doorgeven aan Diane. 

• Het rijschema wordt aan het begin van het nieuwe turnseizoen door Diane opgesteld en per 

e-mail toegestuurd. Kunt u niet rijden? Dan graag eerst zelf proberen te ruilen en anders op 

tijd dit te melden bij Diane. Zorg dat uw juiste e-mailadres bij ons bekend is. 

• De kosten van deze trainingen worden in totaal verdeeld over de selectieleden 

• 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 

• U ontvangt een rekening voor de wedstrijdgelden: die bestaan uit de plaatsingswedstrijden 

en voor de eventueel bereikte halve of hele finale (regio en/of district).  

• Bij wedstrijden in de divisies van de 3
e
 divisie of hoger worden kosten voor een 

wedstrijdpaspoort in rekening gebracht door de KNGU.  

•  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. Dit bedrag wordt dan opgeteld bij de te betalen wedstrijdgelden.  

•  Tijdens de wedstrijd draagt de turn(st)er gymkleding van de vereniging en is daarmee het 

visitekaartje voor BAS Gymnastiek, maar 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, meldt dat dan even.  

• Bij de wedstrijden dragen de turn(st)er(s) het wedstrijdpak en het trainingspak met daarbij 

witte sokken of blote voeten. 

• Zorg ervoor dat bij de wedstrijden lang haar in een staart zit of ingevlochten is. 

• Voor het wassen van de wedstrijdpakjes en het trainingspak is een bedrag van € 10,00 per 

seizoen verschuldigd.   

• Vervoer naar wedstrijden gebeurt in onderling overleg. 



• De chauffeur van de auto draagt er zorg voor dat er naast de normale WA (wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering)  ook een geldige ongevalleninzittenden verzekering is.  Dat is 

ook een voorwaarde om te kunnen rijden voor de de extra trainingen  

• Wedstrijdboekjes worden per e-mail doorgestuurd door het wedstrijdsecretariaat. Geeft u 

hiervoor  uw emailadres door aan wedstrijdsecretariaat@basgymnastiek.nl . Is uw e-

mailadres veranderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door.  

• Andere correspondentie betreffende de wedstrijden vindt zoveel mogelijk via de e-mail 

plaats om de kosten te beperken maar ook om de informatie zo snel mogelijk met u te 

kunnen delen. 

• Ook de rekening voor de wedstrijden en extra trainingen/wasgeld  ed. ontvangt u per email 

en worden verstuurd door onze penningmeester. Daarom nogmaals: het is belangrijk dat u 

ons uw juiste e-mailadres doorgeeft. 

• Zorg dat het juiste (mobiele) telefoonnummer bij onze administratie bekend is, 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.  

 

Wedstrijdverslagen en toestemming (AVG) 
• Voor de promotie van de vereniging maken wij een wedstrijdverslag van de verschillende 

wedstrijden, waarin beschreven wordt hoe de wedstrijd ervaren is en wat de uitkomst van de 

wedstrijden is.  

•  In verband met de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) die per 25 mei 2018 van 

toepassing is, vragen wij u om de toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hierin geeft u 

ons toestemming om de wedstrijdverslagen te schrijven over uw kind en indien aanwezig 

aangevuld met foto’s te plaatsen op de website, plaatselijke media en social media. 

Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. Wilt u dit niet, geef dat dan ook via de 

toestemmingsverklaring aan ons door.  Vanaf dit seizoen worden in de wedstrijdverslagen 

alleen de voornamen van de turn(st)ers genoemd. 

• Wees zelf ook zorgvuldig met het plaatsen van foto’s en vraag toestemming aan ouders van 

turnster(s) als u deze op uw eigen social media wilt plaatsen. BAS Gymnastiek is hier niet 

verantwoordelijk voor.  

• De wedstrijden en uitslagen per turn(st)er en onderdelen zijn terug te vinden op de website 

van de KNGU (http://oost.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx)  

• Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat er van iedere wedstrijd een kort verslag komt. 

Overleg met de aanwezige ouders voor wie de hoofdpunten van de wedstrijden noteert en 

doorgeeft aan media@basgymnastiek.nl. Dan wordt er een verslag van gemaakt en vindt u 

dit terug op de genoemde media. Lever dit aan binnen een aantal dagen na de wedstrijd 

zodat de turn(st)ers een verslag hebben om terug te lezen.  


