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VOORWOORD 
 
 
Hierbij ontvangt u het informatieboekje van c.g.v. WARDY. In dit boekje vindt u informatie over de 
vereniging. Hiermee willen wij nieuwe leden op de hoogte brengen over de organisatie, de lessen, de 
activiteiten die er georganiseerd worden en enkele “huishoudelijke”-regels. Daarnaast geven we 
uitleg over de gang van zaken tijdens wedstrijden. 
 
Dit informatieboekje is te vinden op onze website. Elk jaar zal geprobeerd worden dit boekje te 
herzien wat betreft de actuele informatie. Op onze website (www.cgvwardykollum.nl ) is altijd de 
meest actuele informatie te vinden. 
 
Wij hopen door middel van dit boekje te voorzien in de informatiebehoefte van onze leden en de 
ouders van onze leden. Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben dan kunt u die 
uiteraard stellen via het email adres van onze vereniging. Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft 
dan vernemen wij dat graag. Dit helpt ons om de informatie zo volledig en duidelijk mogelijk te 
brengen. 
 
Wij wensen u veel plezier bij onze vereniging. 
 
 
Het bestuur 

http://www.cgvwardykollum.nl/
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1. De vereniging 
 
De vereniging is opgericht op 7 oktober 1931. De naam "WARDY" (eigenlijk WÂR- DY) is de Friese 
vertaling voor "weer je". Zij is aangesloten bij de landelijke gymnastiekbond, de KNGU. De vereniging 
stelt zich ten doel het bevorderen en beoefenen van de gymnastieksport, zonder topsport na te 
streven.  
 
Dit doel wil zij bereiken door een verscheidenheid aan lessen aan te bieden waar een ieder op zijn of 
haar niveau aan mee kan doen, tot het door de vereniging aangeboden niveau. Deze lessen worden 
geleid door gediplomeerde leidsters. 
 
 
2. Kader binnen de vereniging 
 
Het kader binnen de vereniging bestaat uit de volgende onderdelen: 
Bestuur  Minimaal 7 bestuursleden 
Leiding  Vier leidsters  
 
2.1. Het bestuur 
Het bestuur bestaat uit 7 personen. De zittingsduur is in principe 3 jaar. Indien er aftredende 
bestuursleden zijn, vinden er tijdens de jaarvergadering eind maart/begin april bestuursverkiezingen 
plaats. De agenda en uitnodiging voor de jaarvergadering zal worden geplaatst op de website van 
Wardy, en is bedoeld voor ouders, meerderjarige leden en leiding.  
 
Het bestuur bestaat per 20 augustus 2014 uit de volgende personen: 

Voorzitter    John Breider 
Secretaris    Henderika van Dekken 
Penningmeester/ledenadministratie Joanna Sijpersma 
Technische zaken   Jente van der Veer 
Sponsoring en Marketing  Hoite Hiemstra 
Acrozaken (geen actief bestuurslid) Anita Hoekstra 
Turntechnische zaken   Tineke Breider 
Algemeen bestuurslid   Gretha Talstra 
Algemeen bestuurslid   Annemieke Fleury 
 

 
Het algemeen e-mailadres is: cgvwardykollum@gmail.com 
Wilt u als ouder mee beslissen over het beleid van Wardy kunt u zich te allen tijde aanmelden als 
bestuurslid. Dit kunt u doen via bovenstaand email adres. 
 
2.2.1 Leiding 
Op het overzicht van de lessen (hoofdstuk 11) is vermeld welke leidster les geeft aan welke groep. De 
leiding binnen WARDY bestaat uit: 
 
Jacolien van Panhuis   
Yvonne Bakker 
Wiesje Kloosterman 
Yasmin de Jong 
     
De leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter en bestuurslid gymtechnische zaken 
of acrotechnische zaken. Als u vragen heeft, of het niet eens bent met een besluit van de leiding dan 



 

kunt u dit schriftelijk of via ons e-mailadres aan ons melden. Het is niet de bedoeling dit telefonisch 
met de leiding zelf te bespreken. 
Wel kunt u aan het einde van de les vragen stellen aan de leiding over de voortgang van uw kind.  
 
 
3.        Informatievoorziening 
 
Informatievoorziening is belangrijk. Met dit informatieboekje beogen wij u van zoveel mogelijk 
informatie te voorzien. Om de leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen maakt de 
vereniging gebruik van meer communicatiemiddelen. 
 
3.1 Website 
Sinds 2005 heeft de vereniging haar eigen website: www.cgvwardykollum.nl. Hierop vindt u de meest 
recente informatie over de vereniging. Ook worden de programma’s, uitslagen, eventuele foto’s en 
krantenartikelen van wedstrijden vermeld. Wij raden u aan regelmatig een kijkje op de site te 
nemen.  
Naast de website heeft Wardy ook een Facebookpagina: www.facebook.com/CgvWardyKollum  
 
3.2 Nieuws 
Nieuws, aanpassingen e.d. worden altijd tijdig via de website gemeld aan alle leden en andere 
belangstellenden. Wardy probeert de website zo up-to-date mogelijk te houden. Zijn er ondanks dat 
nog vragen/opmerkingen geef het door aan één van de bestuursleden. Ook wordt er regelmatig een 
nieuwsbrief verstuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen van onze leden/ouders. 
 
3.3 Incidentele informatie 
Informatie over wedstrijden, activiteiten of andere incidentele informatie wordt verstrekt via onze 
website of door de leiding van de betreffende lessen. Individuele informatie wordt verstrekt via e-
mail of een telefoongesprek. Wij vragen dan ook uw e-mailadres om een zo efficiënt en actueel 
mogelijke informatiestroom te realiseren. Ook wordt er via de prikborden in de betreffende 
gymzalen informatie verstrekt. 
 
 
4. Voorschriften turnkleding 
 
Voor de kinderen raden wij aan: korte broek T-shirt of een gympakje. Bij voorkeur blootsvoets om 
goed contact te hebben met het materiaal. Wilt u uw kinderen om hygiënische redenen toch liever 
schoenen laten dragen, dan het liefst slappe, buigzame turnslofjes. 
 
Tijdens de lessen mag er geturnd worden in een gympakje naar eigen keus. Tijdens wedstrijden is het 
verplicht om een turnpakje te dragen.  
 
Ook is er de mogelijkheid om een verenigingspakje aan te schaffen. Het aanschaffen van deze 
verenigingspakjes kan uitsluitend via de vereniging. Daarnaast biedt de vereniging ondersteuning bij 
het vraag- en aanbod mogelijkheid van 2e hands verenigingspakjes. Omdat de aanschaf van nieuwe 
pakjes via de vereniging loopt en zij een verenigingskorting krijgt, kunnen de pakjes tegen een 
gunstige prijs aangeschaft worden. Op de prijzen bij de aan- en verkoop tussen (ouders van) leden 
onderling heeft de vereniging geen invloed. 
 
 
5. Accommodaties 
 
De lessen worden gehouden in sportzaal “Baensein” aan de Bernhardlaan (bij de voetbalvelden). 

http://www.cgvwardykollum.nl/
http://www.facebook.com/CgvWardyKollum


 

De uitvoeringen, wedstrijden en andere grotere evenementen worden gehouden  
in de van der Bij-hal, de sporthal in Kollum.  

 
 

1. Gymnastiekaanbod 
 
6.1 Peuter- en kleutergym 
Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek bij jonge kinderen. Onderzoek op dit 
gebied heeft uitgewezen dat als de grove motoriek op jonge leeftijd “getraind” wordt, dit de fijne 
motoriek en vervolgens de leerprestaties op school gunstig zouden beïnvloeden. Er is bij Wardy dan 
ook al gymnastiek voor peuters vanaf 2,5 jaar.  
Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en leren ze gymmen, 
samenwerken en plezier maken in een groep. 
 
6.2 Gymnastiek/turnen 
Vanaf groep 3 komen de kinderen vanuit de kleuterlessen op de ‘echte’ gymnastiek.  
Dit is hét uurtje voor kinderen die lekker willen sporten en die het leuk vinden om hun grenzen te 
verleggen. Het maakt niet uit wat voor niveau je hebt, iedereen is welkom bij de recreatielessen en 
het gaat om het plezier. 
De groepen zijn op leeftijd ingedeeld en hebben één uur in de week les. Ook is er de mogelijkheid om 
mee te doen aan wedstrijden. 
Er wordt tijdens de lessen veel met de officiële toestellen gewerkt, maar ook de warming-up met 
hedendaagse muziek is aanwezig. 
Het ringzwaaien, over kasten springen, in de touwen klauteren, een circuitvorm of een leuk spel; het 
hoort er allemaal bij. 
 
6.3 Wedstrijdgroep  
Meisjes die uitkomen in het niveau D2 of D3 kunnen ervoor kiezen om (extra) te trainen bij de 
wedstrijdgroep. Leden van de selectie moeten dan ook fanatiek zijn en veel plezier hebben in het 
turnen. In deze training wordt er gericht gewerkt aan de wedstrijdelementen en oefenstof. 
Daarnaast kan deze groep een voorbereiding zijn op de selectie. 
 
6.4 Selectieturnen 
Voor de selectiegroep worden talentvolle leden geselecteerd uit de gymnastiekgroepen.  
Wanneer je in de selectie zit, kom je uit voor de vereniging in de 3e of 4e divisie en is het verplicht om 
mee te doen aan wedstrijden.  
Leden van de selectie moeten fanatiek zijn en veel plezier hebben in het turnen. Het zijn echter geen 
topsporttrainingen en het plezier staat nog steeds voorop.  
 
In de selectiegroep wordt er in eerste instantie gewerkt aan een goede basis, zodat de elementen op 
een juiste manier uitgebreid kunnen worden. Ook kracht en lenigheid zijn zeer belangrijke 
onderdelen in het turnen.  
De trainingen richten zich met namen op de vier wedstrijdonderdelen; sprong, brug, balk en vloer om 
uiteindelijk op de wedstrijd zo goed mogelijk voor de dag te komen. Bij de wedstrijden wordt er 
geprobeerd plaatsing voor de (landelijke) finales af te dwingen.  
 
Bij tegenvallende resultaten of onvoldoende vooruitgang van een turn(st)er kan de leiding besluiten 
dat het beter is om te stoppen met de selectie. Dit besluit wordt weloverwogen genomen en 
doorgesproken met de ouders. 
 
6.5 Acrogym 



 

Acrogym is een sport waarin verschillende disciplines wordt gecombineerd. Turnen, dans en 
acrobatiek komen erin terug, waarbij kracht en lenigheid worden gecombineerd met coördinatie in 
de bewegingen. Het is een teamsport die wordt beoefend in trio’s of duo’s.  
Elke oefening bestaat uit specifieke acrobatische elementen die verbonden worden met een 
choreografie op muziek. 
Bij acrogym moet je minimaal één jaar gymnastiekervaring hebben, tenzij een lid over voldoende 
talent beschikt om eerder te beginnen. Dit bepaalt de leiding. 
Omdat er wordt getraind in een team is het belangrijk dat je zoveel mogelijk op de trainingen 
aanwezig bent. Als je bent verhinderd dient dit gemeld te worden aan de teamgenoten en leiding. 
 
Aan het einde van elk seizoen wordt er opnieuw gekeken naar de samenstelling van de teams. Een 
aantal punten waar naar gekeken wordt: 

 De samenstelling van de teams moet medisch verantwoord zijn (lengte, gewicht, leeftijd 
e.d.). 

 De te vormen teams moeten met elkaar ‘klikken’ en dezelfde trainingsarbeid willen en 
kunnen verrichten.  

 Het individuele niveau en de potentie  

 De manier van bewegen (op muziek) 

 De trainers behouden ten aller tijden de eindbeslissing in de samenstelling van een team.  
 
 
6.6 Steps/Zumba 
Eenmaal een uurtje in de week wordt er door een flinke groep dames gestept. Steppen doe je op een 
verhoging/bankje met eventueel klossen eronder om het nog intensiever te maken. Door allerlei op- 
en afstappasjes worden vooral de beenspieren flink getraind. 
Er wordt begonnen met een warming-up en enkele stretchoefeningen. Hierna gaat het tempo 
gestaag omhoog en wordt de choreografie interessanter.  
De romp en armen worden hierbij niet overgeslagen. Alles komt aan bod. Coördinatie, conditie, 
flexibiliteit, lenigheid en uithoudingsvermogen worden danig op de proef gesteld. Als beginnend 
stepper ken je de basispasjes en uitdrukkingen nog niet, maar dat went snel. Na enkele weken merk 
je dat het makkelijker gaat, de basis is dan bekend. 
Steps is een swingende fitness-workout gebaseerd op verschillende Latijns-Amerikaanse dansen.  
Aan het einde van de les wordt er nog een korte cooling down gehouden. 
Kortom; een pittige Total Body Work Out voor jong en oud(er). 
 
 
7 Wedstrijden 
 
Vanaf groep drie kan er worden deelgenomen aan wedstrijden. Wardy doet mee aan de wedstrijden 
die door de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) worden georganiseerd. Wij willen 
deelname aan wedstrijden stimuleren omdat dit een leuke happening is en het een doel geeft om 
naar toe te werken. De leiding bepaald op welk niveau de leden aan de wedstrijden meedoen en 
streeft er hierbij naar om een ieder op een zo goed mogelijk passend niveau uit te laten komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.1 Uitleg niveaus en categorie-indeling 
Turnwedstrijden  
In de turnsport wordt er gewerkt met het NTS (Nationaal Turn Systeem).  In dit systeem zijn alle 
leeftijdcategorieën opgenomen en verdeeld in verschillende niveaus. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen verplichte oefenstof en keuze oefenstof.    
 
De voorgeschreven oefenstof kent de volgende leeftijdscategorieën: 

 Instap 

 Pupil 1 

 Pupil 2 

 Jeugd 1 
In  de verplichte oefenstof wordt er in niveaus geturnd. De niveaus zijn verdeeld in nationale niveaus 
(afgekort met de letter N), en districtniveaus (afgekort met de letter D). Deze benaming geeft aan 
welke niveaus op nationale- en districtswedstrijden (N-niveaus) en welke enkel op districtsniveau (D-
niveaus) worden aangeboden. De opbouw van de niveaus van instap tot jeugd1 bevordert de 
doorgroei en ontwikkeling van de turnster aan de hand van de geleverde prestaties.  
 
De keuzeoefenstof kent de volgende leeftijdscategorieën: 

 Jeugd 2 

 Junior 

 Senior  



 

In de keuzeoefenstof wordt er gewerkt in divisies. Binnen het NTS onderscheiden we 6 divisies  
(divisie 1 tot en met 6). Iedere divisie kent een oplopend niveau van jeugd2 naar senior. 



 

 

 
 
 
Ook voor de recreatieleden wordt er jaarlijks een zogenaamde ‘Fundag’ georganiseerd. Op de toestellen brug, lange mat en minitrampoline laten de 
kinderen hun ingestudeerde oefening zien aan de juryleden. Naast het wedstrijdgedeelte wordt er veel aandacht besteed aan het vermaak van de kinderen 
door de aangeboden nevenactiviteiten.  
 
 
Acrogym wedstrijden 
Acroteams van Wardy doen mee op C, D of E niveau.  
In januari worden plaatsingswedstrijden gehouden waar alle teams de door hun geoefende acrodans tonen aan publiek en juryleden. Wanneer er goed 
gepresteerd wordt, kan er worden doorgestroomd naar de Friese kampioenschappen, districtskampioenschappen, landelijke  halve finale en uiteindelijk het 
Nederlands kampioenschap.  
Ook kan er ingeschreven worden voor andere acrogymwedstrijden welke niet door de KNGU georganiseerd worden.  
Leden die op acrogym zitten, zijn min of meer verplicht om aan deze wedstrijd mee te doen, tenzij er omstandigheden zijn zoals blessures, ziekte of 
onvoldoende niveau.  
 



 

7.2 Hoe geef ik me op voor een wedstrijd 
Ruimschoots voor de wedstrijd krijgen de leden op de les een mededeling van de leidster dat de 
leden zich kunnen opgeven voor een wedstrijd. Ouders moeten akkoord gaan met deelname. Tevens 
geld opgave voor een wedstrijd direct ook als een machtiging. De ouders machtigen de vereniging 
om eenmalig het wedstrijdgeld van hun rekening af te laten schrijven. De kosten voor een wedstrijd 
worden bepaald door de KNGU en is voor iedere wedstrijd verschillend. Deze tarieven zijn te vinden 
op www.cgvwardykollum.nl. 
Tijdens de wedstrijden zal er altijd begeleiding voor de leden aanwezig zijn. 
Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht: €2,- per deelnemer per wedstrijd. 
 
Wanneer blijkt dat een lid toch niet kan deelnemen aan een wedstrijd, moet dit vroegtijdig gemeld 
worden bij de leiding zodat hij/zij afgemeld kan worden. Gebeurt dit niet, dan worden de 
wedstrijdkosten wel in rekening gebracht.  
 
7.3 Wedstrijdkleding 
Turnwedstrijden 
Op de wedstrijden dienen de deelnemers in turnkleding te turnen. Voor de meisjes is dat een 
turnpakje, voor jongens een korte broek met T-shirt of turnpak. Het is niet verplicht om hiervoor een 
verenigingspakje aan te schaffen. 
 
Acrogym wedstrijden 
Op acrowedstrijden moeten de duo’s of trio’s uniform gekleed gaan. Bij deze wedstrijden worden de 
verenigingspakjes echter niet verplicht gesteld omdat originaliteit en bij de oefening passende 
kleding in de score beloond worden.  
Voor het aanschaffen van een nieuw pakje dient er eerst overlegd te worden met de leiding of het 
pakje geschikt is.  
 
7.4 Werkwijze uitdelen trainingspakken 
De op- en afmars van een wedstrijd wordt gedaan in het Wardy trainingspak. Deze trainingspakken 
krijgen de leden op de wedstrijddag uitgereikt en moeten direct na de wedstrijd weer ingeleverd 
worden; ze worden dus niet mee naar huis genomen. Leden kunnen wel trainingspakken 
aanschaffen, daarvoor moeten zij zich wenden tot de leiding of een e-mail sturen naar het bestuur. 
 
7.5 Hoe verloopt een wedstrijddag 
Wardy is ingedeeld in het Rayon Noordoost Friesland en heeft dus wedstrijden samen met andere 
verenigingen uit deze regio. Ook is er doorstroming mogelijk naar de Friese kampioenschappen, 
district kampioenschappen en eventueel Nederlandse kampioenschappen. Dit wordt berekend aan 
de hand van het aantal deelnemers per rayon en het resultaat van de deelnemer. Het 
wedstrijdschema kunt u bekijken op de website van onze vereniging en/of via noord.kngu.nl. 
 
De vereniging ontvangt (meestal een ruime week) voor de wedstrijd de wedstrijdindeling van de 
KNGU. Dit programma wordt met vermelding van datum, tijd en plaats van de wedstrijd geplaatst op 
de website. 
Op een wedstrijddag zijn er verschillende rondes. Hierdoor worden de vele deelnemers over de dag 
verspreid. Elk lid neemt op een wedstrijddag deel aan één wedstrijdronde. Gemiddeld is de duur van 
een wedstrijdronde 2 á 3 uur. Deelnemers moeten een half uur van tevoren aanwezig zijn, omdat 
een wedstrijd eerder kan aanvangen wanneer men op de tijd inloopt. 
 
Per ronde worden alle toestellen geturnd en de scores bij elkaar opgeteld. Z.s.m. na het einde van 
een wedstrijdronde wordt de prijsuitreiking gehouden. Hier wordt gekeken wie per niveau en per 
leeftijdscategorie de meeste punten heeft behaald. De hoogste deelnemers krijgen een medaille en 
mogen op het erepodium plaatsnemen. Na deze prijsuitreiking mogen de deelnemers naar huis. 

http://www.cgvwardykollum.nl/


 

Uitslagen van de verschillende wedstrijden worden op de Wardy-site geplaatst zodra deze zijn 
verstrekt door de KNGU. 
 
Op de wedstrijd is er altijd Wardy-leiding aanwezig. Deze leiding begeleidt de leden naar de 
toestellen, geeft aan wanneer zij mogen beginnen etc. Voor ouders is het niet toegestaan de 
wedstrijdvloer te betreden, tenzij zij van te voren door de leiding gevraagd worden om mee te 
helpen bij de begeleiding van de deelnemers. Er zijn uiteraard tribunes waarop de ouders kunnen 
plaats nemen. Vervoer van en naar wedstrijden is op eigen gelegenheid. 
Wanneer een deelnemer verhinderd is wil de leiding dit uiteraard tijdig weten.  
Het is alleen mogelijk om het wedstrijdgeld terug te krijgen wanneer de afmelding tijdig is 
doorgegeven (minimaal een week van tevoren). Ook een geblesseerd lid, indien niet tijdig afgemeld, 
moet het volledige bedrag betalen.  
 
Voor verdere vragen over wedstrijdzaken kunt u terecht bij de leiding of bij het bestuurslid Tineke 
Zuidema. 
 
7.6 Juryleden 
Met ingang van het seizoen 2012-2013 is het voor iedere verenging verplicht om juryleden te  
leveren voor wedstrijden waaraan de leden van Wardy meedoen. Het aantal aan te leveren juryleden 
is afhankelijk van het aantal deelnemende leden van Wardy. Als Wardy niet kan voldoen aan deze 
juryverplichting zal er per wedstrijd een boete worden opgelegd of de vereniging kan worden 
uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
De boete kan gedeeltelijk via de deelnemende leden worden verrekend als er geen juryleden zijn. 
 
Wardy is hierdoor doorlopend op zoek naar ouders die bereid zijn jurylid te worden. 
Het is mogelijk om als ouder een cursus te kunnen volgen zodat u kunt worden ingezet als jurylid. (De 
deelnemer aan een cursus hoeft niet voor de cursus te betalen, mits hij/zij ingezet gaat worden als 
jurylid voor Wardy).  
Opgave kan via de mail: cgvwardykollum@gmail.com2  

mailto:cgvwardykollum@gmail.com


 

8 Overige activiteiten 
 
8.1 De uitvoering 
Het bestuur van Wardy streeft om regelmatig een uitvoering in de van der Bij-hal te organiseren. 
Meestal wordt deze gehouden na het wedstrijdseizoen. De organisatie van een uitvoering ligt bij 1 
bestuurslid, de leiding en ouders. Als er geen aanmeldingen zijn van ouders voor de organisatie is er 
een mogelijkheid dat de uitvoering niet zal/kan plaatsvinden. 
 
De voorbereidingen voor deze uitvoeringen beginnen al tijdens het seizoen. Op de lessen worden de 
nodige oefeningen, dansjes en kunstjes ingestudeerd om op de uitvoering goed voor de dag te 
komen. Iedere groep binnen de vereniging doet hieraan mee.  
Voor de ouders en andere belangstellenden een unieke gelegenheid te zien wat er binnen de 
vereniging allemaal gedaan wordt en wat er mogelijk is. 
 
8.2 Acties 
Poieszactie 
De Poiesz supermarkt geeft verenigingen de mogelijkheid zich in te schrijven voor de 
jeugdsponsoractie. Wardy schrijft zich hier ook voor in; of we ook hieraan deel kunnen nemen hangt 
af of we ook uitgeloot worden als een van de acht verenigingen die aan deze actie deel mogen 
nemen. 
 
Grote clubactie 
Ook doet de vereniging mee aan de grote clubactie. Deze landelijke actie wordt in de maand 
september gehouden. Ook deze actie levert een welkome aanvulling op voor de verenigingskas. Per 
gezin zullen 2 loten worden verstrekt om te verkopen. De 2 loten zullen via automatische incasso 
worden geïnd bij de leden zodat de opbrengst bij verkoop niet ingeleverd hoeft te worden bij de 
vereniging. 
 
Andere acties 
Een andere leuke actie is (S)teun waarbij men een varkentje tevoorschijn moet krassen; dit varkentje 
vertegenwoordigt een bedrag van € 0,50 tot € 2,50. Dit bedrag is dan het bedrag wat de “krasser” 
moet betalen. Hiervoor krijgt jij/zij een vel met kortingsbonnen voor winkels en/of attractieparken.  
 
Mede dankzij de opbrengsten uit deze acties is het mogelijk de contributie voor de leden op een 
aanvaardbaar niveau te houden. Tevens behoudt de vereniging door deze acties haar gezonde 
financiële situatie. 
 
 
9 Informatie Opleidingen Juryleden en assistent train(st)er 
 
9.1 Cursus juryleden Turnen 
Tijdens een wedstrijd wordt een turnster of turner bij alle toestellen beoordeeld door 2 juryleden. 
Voor een wedstrijd waar op 4 toestellen wordt geturnd zijn minimaal 8 juryleden nodig. Omdat de 
deelname aan de wedstrijden zeer groot is wordt meestal gewerkt met 2 toestelbanen waarvoor dus 
het dubbele aantal juryleden nodig zijn. 
Van iedere vereniging wordt verwacht dat zij mensen opgeven die worden opgeleid tot jurylid. Per 
wedstrijd geldt, hoe meer deelnemers, hoe meer juryleden een vereniging moet leveren. Zijn er geen 
juryleden aanwezig van een vereniging die deelneemt aan een wedstrijd dan kan men worden 
uitgesloten van deelname. 
 
Regelmatig worden er door de KNGU cursussen georganiseerd om het aantal juryleden op peil te 
houden want, geen juryleden geen wedstrijden Een cursus bestaat meestal uit 6 avondlessen plus 



 

een examen. Er wordt begonnen met een cursus voor de laagste niveaus. Nadat er ervaring in het 
jureren is opgedaan kan er een cursus worden gevolgd voor de hogere niveaus. 
Van een jurylid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 2 maal per jaar jureert. Jureert men minder dan 
vervalt het jurybrevet. 
 
9.2 Cursus juryleden Acrogym  
Ook voor deze discipline zijn juryleden nodig. Per 9 deelnemende teams moet 1 jurylid geleverd 
worden. 
Ook voor acrogym worden regelmatig cursussen georganiseerd om het aantal juryleden op peil te 
houden.  
 
9.3 Assistentencursus 
Ook willen we deze cursus gaan promoten bij onze leden. We merken bij de leden een groei aan 
betrokkenheid en interesse naar de mogelijkheden de leiding te ondersteunen bij de lessen. Wij 
willen dit stimuleren door de cursus aan te bieden. Voor informatie kunnen de leden terecht bij 
Yvonne Bakker. In de loop van het seizoen zal er nadere informatie verschijnen over de voorwaarden 
en mogelijkheden. 
 



 

 
10 Lidmaatschap 
 
10.1 Registratie lidmaatschap  
Elk nieuw lid heeft recht op twee gratis proeflessen. Besluit men om lid te worden dan dient men het 
inschrijvingsformulier in te vullen en aan de leiding af te geven of op te sturen naar de 
penningmeester. Dit formulier is op de website te vinden. 
Mutaties m.b.t. het lidmaatschap dienen tijdig doorgegeven te worden. Beëindiging van het 
lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via de website. Beëindiging van het lidmaatschap kan per 
1 januari of per 1 juli. 
Na opzegging krijgt u binnen 3 weken een bevestigingsmail. 
De ledenadministratie wordt verzorgd door de penningmeester. 
 
10.2 Statuten 
Een kopie van de statuten van de vereniging is aan te vragen bij de penningmeester. 
 
10.3 Contributie 
De contributie wordt per maand geïncasseerd. Incassering van de contributie geschiedt uitsluitend 
via automatische incasso. Is men het niet eens met een afschrijving dan kan men dit bedrag via de 
bank terug laten storten. Wij verzoeken u in dit geval de penningmeester op de hoogte te brengen 
van de reden van storneren. 
Na het doorgeven van beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 
eerstvolgende opzegdatum. 
Elk jaar tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld of er een aanpassing van de contributie 
doorgevoerd wordt. Deze gaat dan in per 1 april van het betreffende jaar. 
 
Voor de actuele contributiebedragen kijk op de website:www.cgvwardykollum.nl  
 
10.4 Verzekeringen 
De vereniging heeft een collectieve risicoverzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
voor al haar leden. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester. 
 
10.5 Gedragsregels 
Wij gaan ervan uit dat tijdens en rondom de lessen, wedstrijden of andere door de vereniging 
georganiseerde activiteiten iedereen elkaar met respect behandelt. Hieronder wordt ook verstaan 
het respect voor andermans eigendommen.  
Elk lid wordt aansprakelijk gesteld voor de door hem of haar aangerichte schade aan of diefstal van 
andermans eigendommen Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid 
zich strafbaar maakt aan één van de genoemde voorvallen. 
Indien een lid tijdens de les herhaaldelijk storend of ongewenst gedrag vertoont in de groep – zowel 
verbaal als non-verbaal – tegenover de leiding of andere leden, dan wordt het lid hierop 
aangesproken door de leiding. De leiding maakt hiervan een aantekening. 
Blijft het jeugdlid na tweemaal op zijn/haar gedrag aangesproken te zijn door de leiding zich 
ongewenst gedragen, dan worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld van het ongewenst 
gedrag van het lid. 
Leidt dit overleg nog niet tot verbetering van het gedrag van het jeugdlid, dan volgt er een gesprek 
met het bestuur en leiding en de ouder(s)/verzorger(s) van het jeugdlid. 
Met leden die zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag (seniorleden van 18 jaar en ouder) zal, na 
tweemaal door de leiding op hun gedrag aangesproken te zijn, een gesprek volgen met het bestuur. 
Blijft ondanks deze stappen het gedrag onveranderd dan kan dat leiden tot tijdelijke stopzetten van 
het lidmaatschap en bij herhaling tot definitieve beëindiging van het lidmaatschap. 
 

http://www.cgvwardykollum.nl/


 

11. Overzicht lessen met ingang van 26 augustus 2014.  
 
Alle lessen worden gegeven in de gymzaal Baensein. Het is niet wenselijk om als ouders bij de lessen 
aanwezig te zijn (voor de peuter- en kleuterlessen geldt dit niet). Tijdens de laatste 5 minuten van de 
les mag u in de sportzaal op de bank de verrichtingen van uw kind(eren) bekijken. 

 
Afmelden voor de trainingen dient bij de leiding te gebeuren via sms of telefoon. Er zal geen 
bevestiging gestuurd worden aan de leden.  
Leiding wordt niet via de mail benaderd – heeft u een vraag, opmerking etc voor de leiding, dan 
verzoeken wij u om een mail te sturen naar cgvwardykollum@gmail.com. 
E-mails naar de privé-adressen van de leiding worden niet beantwoord. 
 
De lesindeling staat vermeld op onze website www.cgvwardykollum.nl  
 
Trainingsuren (per week) 
Recreatiegym  1 uur  
Wedstrijdgroep  1,5 uur  
Wedstrijdgroep + recreatiegym  2,5 uur 
Selectieturnen   3 t/m 6 uren  
Acrogym Instap/junioren        1 uur  
 E Niveau 1,5 uur  
 D niveau 1,5 t/m 3 uren  

  C Niveau 3 uren  
 

De indeling zal gedaan worden door de verantwoordelijke leiding en in overleg met de ouders van 
het lid. 

 
Wel is er een mogelijkheid om meer trainingsuren te maken mits dit ook gemeld wordt aan de 
penningmeester via een email.  
 
Vakantie rooster 
Tijdens de schoolvakanties en andere bijzondere dagen vervallen de trainingen. 
Indien de leiding besluit om een training wel door te laten gaan, volgt een bericht naar de 
desbetreffende leden. 

Heeft u suggesties of opmerkingen, neem aub contact met ons op via 
cgvwardykollum@gmail.com  
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