Selectie leidraad 2018-2019
Met start van een nieuw seizoen hebben we alle informatie weer even op een rijtje gezet.
Gelieve deze leidraad te ondertekenen en in te leveren bij uw leiding VOOR zaterdag 21-09-2018.
Hierbij ook graag gelijk de envelop met wedstrijdgeld inleveren.
Bij voorbaat dank,
Alle selectieleiding.

1.
2.

Een turnpakje dragen tijdens training is verplicht! T-shirt en broekje zijn niet toegestaan.
Geen turnpakje is geen training. Uiteraard mag er wel een turnbroekje bij het pakje gedragen worden.
Procedure afmelding voor een training:
Dit graag MET reden van afmelding minimaal 24 uur van te voren (behalve bij ziekte en/of noodsituaties)
Vind de afmelding korter dan 24uur van te voren plaats, dan graag bellen !!
Pre selectie:
Dinsdag de Iris Nieuwendijk

16.00-18.00uur

Jong Talent:
Dinsdag de Iris Nieuwendijk
Vrijdag de Dussennaar in Dussen

16.00-19.00uur
16.00-18.00uur

Onderbouw selectie (voorgeschreven oefenstof)
Woensdag de Dussenaar in Dussen
16.00-18.00uur
Vrijdag de Dussenaar in Dussen
16.00-18.00uur
Bovenbouw selectie (keuze oefenstof)
Woensdag de Dussenaar in Dussen
Vrijdag de Dussenaar in Dussen
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

18.00-20.30uur
18.00-20.30uur

Bij elke training wordt de turnster minimaal 5 minuten van te voren verwacht.
Bij verlaten van de zaal tijdens de training wordt toestemming gevraagd aan de leiding.
LET OP: Per 2 maanden mag er 1 training gemist worden. Met uitzondering van vakanties en feestdagen.
Afwezigheid bij blessure gaat altijd in overleg met de leiding.
Bij blessure betekent dit niet automatisch dat kinderen niet meetrainen. Bij blessure waar meer dan 2 trainingen gemist
kunnen worden, zal overleg plaatsvinden met Fysiofit Altena over een aangepast trainingsschema.
We gaan er vanuit dat elke ouder minstens 1 keer vrijwillig zal meehelpen bij een wedstrijd. Hier wordt een indeling voor
gemaakt na de loting van de wedstrijden. Mocht je niet kunnen, dan is de ouder zelf verantwoordelijk voor het regelen van
vervanging.
Op wedstrijden is het selectieturnpakje van de vereniging verplicht. Deze moet zelf aangeschaft worden. De link hiervoor is
terug te vinden op onze website onder het kopje “Sportkleding”.
Deelname aan wedstrijden is verplicht vanaf 8 jaar. Ieder wordt op eigen niveau ingedeeld.
Wij doen o.a. mee aan volgende wedstrijden;
a. Teamwedstrijden (RayonTurntoernooi of Turncompetitie)
b. 3e en/of 4e divisie districtswedstrijd. Jong talent.
c. Individuele kampioenschappen – voorgeschreven en keuze oefenstof.
d. Open wedstrijden op verschillende locaties. Voorgeschreven en keuzeoefenstof.
e. Breda Open (individueel)

10. Het wedstrijdgeld is als volgt;
Voor alle deelneemsters turnselectie Zilvermeeuw Altena bedraagt dit €30,00
Gelieve dit in te leveren bij Kim van Olst. In envelop met naam turnster voor 21 september 2018.
Voor meiden die deelnemen aan districtwedstrijden is een wedstrijdpaspoort verplicht.
Deze is na aanschaf 3 jaar geldig. Kosten hiervoor bedragen €18,50 maar worden apart met u besproken.
11. Wedstrijdgeld wordt niet geretourneerd bij het stoppen tijdens het seizoen met selectieturnen.
12. Na de loting in november, worden de wedstrijddata voor de teamwedstrijden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Alle overige wedstrijddata proberen we zo snel mogelijk bekend te hebben aan iedereen.
13. Aanspreekpunt per lesgroep:
- D2 onderbouw selectie
Britt Blanken
- Keuze oefenstof supplement G Jeran van Scherpenseel
- Keuze oefenstof supplement F/E Kim van Olst
- Jong talent
Kim van Olst
14. Voor meer informatie over trainingen, wedstrijdgeld of wedstrijd deelname, graag contact op nemen met Kim van Olst.
15. Als er zich problemen van welke aard dan ook voordoen, dan dient u dat in eerste instantie te bespreken met de leiding van
de groep waar de turnster turnt. Zie boven de aanspreekpunten. Kan een probleem niet in onderling overleg worden
opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met het hoofd van de selectie (Kim van Olst) en / of het
bestuur. Het bestuur buigt zich over een kwestie als u er met de leiding niet uitgekomen bent. Gesprekken als deze worden
alleen rechtstreeks met elkaar besproken en niet via e-mail of whatsapp.
16. De trainsters en het bestuur gaan niet in discussie met ouders over beslissingen met betrekking tot het niveau van de
turnsters en de groepsindeling. Aan deze beslissingen liggen objectieve beoordelingscriteria ten grondslag.
Wel mag er ten alle tijden om verduidelijking gevraagd worden.
17. Het is als ouder verboden om in discussie te gaan met juryleden en wedstrijdcommissie over verkregen scores van uw
dochter. U kunt om verduidelijking vragen bij de trainster/trainer. Zij kunnen in bepaalde gevallen een bezwaar indienen.
18. Korte mededelingen mogen vooraf of achteraf van een training. Voor uitgebreidere zaken die besproken moeten worden
vragen we u een afspraak met de leiding te maken omdat een langer gesprek tijdens trainingsuren niet altijd mogelijk is.
19. Aan eind van het seizoen worden alle turnsters geevalueerd voor doorgang naar volgend selecie seizoen.
Bij meer afwezigheid dan toegestaan, afwijkend gedrag of vaak te laat komen / niet afmelden, zal er contact opgenomen worden
met de ouders/verzorgers en overlegd worden over de voortgang binnen de selectie.
Gelieve in te vullen:
Naam turnster:
Naam ouders:
Mobiel nummer ouders:
Geboortedatum turnster:
Emailadres ouders:
Handtekening / datum:

* Hierbij ondertekent u ook voor het feit dat wij uw gegevens mogen gebruiken om informatie te verschaffen betreffende selectie
en of uw kind, dat er foto’s / video’s geplaats mogen worden op website / facebook en dat wij u mogen toevoegen in de groepsapp
om u tijdig te kunnen informeren. Mocht u daar andere afspraken over willen maken, neem dan contact op met uw leiding.

