NOTULEN DISTRICT TECHNISCHE VERGADERING TD
Donderdag 12 april 2018
Aanwezigen: Maaike v/d Heijden (DTC, dagvoorzitter), Nico van Bentem (DTC), Sander de
Kivit (DTC), Ada de Groot (DTC), Ina van Put (DTC) en Sandra Dijkstra (DTC, notulist).
Femia de Jong en H. Krayczijlski (Avanti Voorschoten), Lotte Barth en Mariska Troost (Brinio
Brielle), Josie Jackson (Bosan Turnacademie Den Haag), Marielle Taal en Joey Roberti (Die
Haghe Den Haag), Miwande Thomas (DOS Alphen a/d Rijn), Petra de Gast (DVO Dordrecht),
Annelies Toor en Dorien Toor (GV Boskoop) Jet Kooter en Marit de Groot (Hou Vast
Hazerswoude-dorp), Theske Slijkerman (Jahn Hillegom), Mark Spruit (NGV Nieuwerkerk a/d
IJssel), Marvin de Kempenaer en Britta Haneveld (K&V Pijnacker), Karlijn Overgauw (O&O
Zwijndrecht), Marja Vink (OGAV Oegstgeest), Caroline v/d Zwan (OKK Ridderkerk), Nathalie
v/d Knijf (OKK ’s-Gravenzande) Marleen v/d Velde (Oliveo Pijnacker), Kim Marelis (Reflex
Reeuwijk), Conny Ponsen (THOR Bergambacht) Joao Prires en Marluza da Selveira (THOR
Rotterdam), Stephanie Hofman en Rene Kleiweg (TOOS Waddinxveen), Frieda Corbet en
Angelina Corbet (TUMO Moordrecht), Joche Hagenaar, Kim v/d Weide en Marlies Addicks
(TurnAround Capelle a/d IJssel), Marleen ten Have en Jantine Stolk (Turnkring Oud
Beijerland), Corrie v/d Niet, Isabelle Hoek en Doma Persmann (VDO Turnlust Rijswijk), David
Dautsenberg en Natacha Gobielje (Velocitas Gouda), Astrid Rexwinkel en Bianca Mijnsbergen
(Wilskracht Alphen a/d Rijn), Marleen Frazer (jurylid), Eric de Jong (vrijwilliger DTC).
Afmeldingen: Loes Rietveld (Voorzitter), Jan Morssink (lid DTC), Devona Wateringen, GV
Schipluiden, KDO Krimpen a/d IJssel, Synergos Sliedrecht.
In de notulen wordt er verwezen naar de PowerPoint presentatie informatie. Deze vindt u ook
op de website onder dit evenement (DTV 12 april 2018 PP)

1.

Opening
Welkom iedereen.

2.

Mededelingen
Onze voorzitter is dit keer verhinderd.
Ingekomen stukken:
-

O&O Zwijndrecht District Finale wordt als een lange wedstrijd ervaren.
Turnsters die landelijke doorstromen vinden deze wedstrijd geen toegevoegde
waarde. Dit punt wordt later in de vergadering besproken, want daar hebben
wij ook al over nagedacht.

-

Devona: Toestelfinale erg leuk. Juryleden zoeken in een district wedstrijd die
hetzelfde weekend plaatsvind als een landelijke wedstrijd is lastig. Wij gaan
proberen hier rekening mee te houden, maar helaas lukt dat niet altijd.

Het verzoek aan een ieder zich te aan te melden op de presentielijst.

3.

Verslag vorige vergadering
Geen aan of opmerkingen.

4.

Resultaten huidige seizoen
Sheet 5 van PowerPoint wordt besproken.


Verzoek aan de verenigingen om tijdens het inschrijven in het loket, alle
opmerkingen in een van de daarvoor bestemde notitie velden te noteren. Dan
kunnen we daar proberen rekening mee te houden.



Reflex geeft aan dat de wedstrijden met kleine groepjes niet altijd als positief
worden ervaren. Gevoel op mindere kans van doorstroom/plaatsing. Er wordt
uitgelegd dat dit niet zo is.



Vraag uit de zaal, waarom de 5e divisie allen voor ZH-Noord is en niet voor ZHZ.
Antwoord is dat dit van oorsprong een rayon wedstrijd is. Deze zouden in de
rayons van ZHZ ook aangeboden moeten worden.



De cijfers op het scherm waren niet altijd goed leesbaar vanuit de zaal. Er zijn
een aantal ontwikkelingen waarin we hopen op meer/andere mogelijkheden.

5.

Organisatie DTC TD
Sheet 7 en 8 van de PowerPoint wordt doorgenomen. Nog steeds zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die ons een aantal keren per seizoen willen ondersteunen op de
wedstrijddagen o.a. muziekbediening, speaker, invoer cijfers. .
Daarnaast wordt aangegeven dat een aantal bestuursleden al wat ouder zijn en het nu
nog leuk vinden, maar in de toekomst toch een keer willen gaan stoppen, dus ook
uitbreiding van het bestuur is zeer wenselijk!

Wie interesse in heeft in taken van bovenstaande kan zich melden bij Sandra Dijkstra
via wedstrijdinschrijivngen@gmail.com.

6.

Evaluatie wedstrijden huidige seizoen
Sheet 9 wordt doorgesproken.


De dispensatieregel is tijdens de start van het seizoen komen te vervallen. De
LTC heeft deze laten vervallen, omdat de Districten 2 wedstrijden moeten
organiseren zijn er 2 momenten waarop de turnster zich kan kwalificeren voor
de landelijke wedstrijden.



De regels omtrent het uitsluiten van een vereniging bij niet voldoen aan de
jury-eis zal worden opgenomen in het nieuwe Districtboek. Deze regels worden
nu al gehanteerd. Het belangrijkste waar wij ons aan moeten conformeren is
het Technisch Reglement (=TR) van de KNGU.



Doorstroom wordt uitgelegd. Deze vindt plaats op basis van ranking. Bij de
toestelfinales is er geen ex aequo mogelijk, dan wordt er naar de
uitvoeringswaarde gekeken.

7.

Juryzaken - Opleidingen:
Sheet 10: Spreek voor zich.
Aantal vragen/opmerkingen:
-

Waar het TR staat, deze vindt je op de website van de KNGU.

-

Er volgt een discussie over lange dagen voor juryleden. We gaan volgend seizoen
ernaar streven om maximaal 4 wedstrijden op 1 dag te doen, zodat de dagen wat
korter worden.

-

Verzoek vanuit wedstrijdinschrijvingen om notities omtrent Juryleden, deze bij
inschrijving in het loket bij de Notities te plaatsen, deze worden dan mee genomen
naar de betreffende wedstrijd.

-

Helaas onvoldoende opgave van Juryleden voor de District finales (=DF). Daarom
hebben we het terug moeten geven aan de verenigingen. Het vermoeden is dat

juryleden zichzelf niet opgeven, omdat de vergoeding via een vereniging hoger is
dan alleen de vergoeding op de wedstrijd vanuit het District.
-

De nieuwe jurybriefjes zijn goed ontvangen en heeft bijgedragen aan snellere
wedstrijden.

Sheet 11: Spreekt voor zich.
-

Wij als DTC hebben geen invloed op cursussen. Er zijn naar onze mening weinig
cursussen gepland.

-

Alle verenigingen hebben een mail ontvangen over (co)-financiering van een
eigen jurycursus.

8.

Verandering seizoen 2018/2019
De grootste veranderingen zullen zijn:
-

Samen gaan van ZHN en ZHZ in de 4e divisie.

-

Voor de 1e divisie zullen in het District geen wedstrijden meer worden
georganiseerd.

9.

Planning activiteiten 2018/2019
Sheet 14:
-

4e divisie bovenbouw worden 2 wedstrijden georganiseerd.

-

Vroeg inschrijven voor de 4e divisie t.o.v. andere seizoenen.
-

Er wordt een enquête gehouden met de mogelijkheden die in deze sheet bij het
3e punt staan vermeld. De uitslag 36 deelnemers in de DF, dus behouden
zoals het was, en dan extra TF voor 2e divisie.

10. Rondvraag:
Jurylid: Vraagt hoe de proef om de panels te halverwege een wedstrijd te wisselen is
ervaren. Dit moet nog geëvalueerd.
Vereniging: mag ik een jurylid leveren voor een halve dag? Ja dat mag maar dan
wordt er verwacht dat je voor de andere helft nog een ander jurylid levert. Alleen
vervalt de reiskosten vergoeding vanuit het District dan voor het 2e jurylid.

Vereniging: Tijdens een wedstrijddag mocht bij Wedstrijd 1 de ligger van rekstok niet
omhoog, vanwege lengte turnster. In wedstrijd 2 mocht dit wel. Technisch gezien is dit
toegestaan. Wel moet dit voor de start van de wedstrijd gemeld worden en niet tijdens
de wedstrijd.
Vereniging: Wedstrijdpaspoorten op de Toestel Finale (=TF) lagen de hele dag op de
info tafel met het risico dat ze kwijt raken. De DTC geeft aan dat volgend seizoen geen
wedstrijdpaspoort bij de TF hoeft getoond te worden. Omdat de meeste de dag ervoor
met de District Finale al getoond zijn.
Vereniging: Verzoek om bij alle wedstrijd het opmarcheren hetzelfde te doen, zodat
het altijd hetzelfde is.
Vereniging: Zijn de materialen in Amsterdam goed gekeurd. DTC: Ja deze zijn
gekeurd. Dit was voor ons een vereiste voordat we een aantal wedstrijden naar
Amsterdam hadden verplaatst.
Vereniging: De bruggen in Overbosch hebben open haken, volgens haar mag dit niet
meer. Volgens de DTC is in Overbosch ook alles goedgekeurd. Ook wordt door een
vereniging gemeld dat sommige dikke matten slecht zijn. Graag dit op de wedstrijddag
aan ons melden, zodat we op dat moment kunnen anticiperen.

11. Datum volgend overleg:
Het volgende overleg zal plaatsvinden op Woensdag 10 april 2019.

12. Sluiting
Iedereen hartelijk dank voor zijn aanwezigheid en het mee denken.

