Aanvulling Huishoudelijk Reglement selectiegroepen

1 Algemeen
De selectiegroep bestaat uit een of meerdere groepen. In deze groepen is de training
speciaal gericht op deelname aan wedstrijden, demonstraties en persoonlijke kampioenschappen.
2 Lidmaatschap
2.1 Men kan lid worden van een selectiegroep op aanwijzing van het technische kader van de selectiegroep. Het lidmaatschap geldt telkens
voor de duur van 1 seizoen.
2.2 Leden worden ingedeeld afhankelijk van leeftijd en/of technische prestaties. Deze indeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.
2.3 Tussentijds kan het lidmaatschap op initiatief van het bestuur worden beëindigd bij: wangedrag, wanbetaling, herhaaldelijk afwezigheid
op de trainingen en het zonder reden weigeren aan wedstrijden deel te nemen.
2.4 Een turnster van de A1-selectie of wedstrijdgroep is verplicht om voor de vereniging deel te nemen aan wedstrijden.
3 Indeling
3.1 Deelname aan de selectiegroepen geschiedt op voordracht van de trainers.
3.2 Er zijn 3 verschillende selectiegroepen.
a. A2-selectie: is voorbereiding op de wedstrijden, plaatsing tot de verplichte oefenstof NTS (Nationaal Turn Systeem), doorstromen naar
keuze oefenstof NTS of turngroep.
b. Selectie A1 onderbouw: turnsters van deze selectiegroep moeten uitkomen in de supplementen middenbouw van het NTS en trainen
8 uur per week.
c. Selectie A1 bovenbouw: Turnsters in deze selectiegreep komen uit in de keuzeoefenstof van het NTS en trainen 8 uur per week.
d. Wedstrijdgroep: Turnsters in deze selectiegreep komen uit in de keuzeoefenstof van het NTS en trainen 5 uur per week.
3.3 De trainingsgroep wordt vastgesteld voor de periode van 1 seizoen. Tijdens het seizoen kunnen wijzigingen in de samenstelling van de
selectiegroep plaatsvinden.
4 Contributie
4.1 De contributie is afhankelijk van het aantal lesuren.
4.2 Als de turnster trainingen bezoekt buiten GTV Maasland (sporthal Merode) zijn de kosten en het vervoer voor eigen rekening.
5 Kleding
5.1 Tijdens de training moet er een turnpakje gedragen worden.
5.2 De vereniging verstrekt uniforme clubpakjes t.b.v. de wedstrijden. Deze blijven eigendom van de vereniging en dienen ingeleverd te
worden als de turnster niet meer aan wedstrijden deelneemt.
Indien het pakje niet binnen een maand na uitschrijving wordt ingeleverd zullen hier de kosten van het pakje in rekening gebracht worden.
5.3 Elk lid blijft zelf verantwoordelijk voor alle kleding die door de vereniging is verstrekt.
5.4 Bij persoonlijke wedstrijden, groepswedstrijden en bij de clubkampioenschappen is het dragen van het clubpakje verplicht.
Bij een toestelfinale mag men zelf een keuze maken.
6 Wedstrijden
6.1 Het deelnemen aan wedstrijden is verplicht (uitzonderingen: turnster is te jong of voor het eerste jaar in de A1 of wedstrijdgroep).
6.2 Ouders zorgen bij wedstrijden dat hun kind tijdig aanwezig is. De leiding geeft tijdig door waar en hoe laat de wedstrijd begint.
Alle informatie over de wedstrijden komt op de site www.gtvmaaslandstein.nl te staan.
7. Terugvordering wedstrijdkosten
7.1 Het inschrijfgeld voor wedstrijden is voor rekening van de vereniging.
7.2 Wanneer een lid zich heeft opgegeven om aan een of meerdere wedstrijden deel te nemen en zich onverwacht hiervoor afmeldt, dan
zal de vereniging de reeds gemaakte kosten terugvorderen bij het lid of de ouders.
7.3 Bij onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte of begrafenis kunnen de ouders verzoeken bovenstaande regeling te laten vervallen.
8 Trainingen
8.1 Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen te Stein zijn er in principe wel trainingen voor de selectiegroepen, behalve tijdens de
zomervakantie. Het kan zijn dat i.v.m. belangrijke wedstrijden van deze regel wordt afgeweken. Dit wordt dan tijdig doorgegeven.
8.2 Van de turnster wordt verwacht dat zij alle trainingen aanwezig is.
8.3 Bij verzuim tijdig bericht naar leiding met opgaaf van reden.
8.4 Bij regelmatig verzuim kan men uit de selectiegroep gezet worden.
8.5 Worden trainingen zonder opgave van reden gemist, dan kan de leiding in overleg met het bestuur een turn(st)er schorsen van de
selectietraining en uitsluiten van deelname aan wedstrijden.
8.6 De leiding verwacht dat iedereen 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig is in de zaal.
8.7 Bij uitzonderlijke prestaties kan de leiding besluiten dat er met turnsters extra getraind wordt.
8.8 Indien de technische prestaties tijdens de wedstrijden, clubkampioenschappen en de trainingen onvoldoende zijn, kan het technisch
kader besluiten het lidmaatschap van de selectiegroep te beëindigen en de turnster terug te zetten naar een van de turngroepen.
9 Overige
9.1 Naast deze richtlijnen is tevens het huishoudelijke huishoudelijk reglement van de vereniging van toepassing.
9.2 Over datgene waarin deze richtlijnen niet voorzien, wordt door de trainers in overleg met het bestuur een besluit genomen.
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