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TurnAround stelt de volgende voorwaarden voor deelname van leden van de vereniging aan de 
selectie van TurnAround: 

	  
1. Het volgen van de selectietrainingen is verplicht.  
2. Indien een training wegens gegronde redenen niet gevolgd kan worden moet dit tijdig 

kenbaar worden gemaakt aan de contactpersoon Selectie van TurnAround. Mocht de 
turnster op het laatste moment verhinderd zijn wordt dit gemeld bij de hoofdleiding selectie 
van de betreffende training. 

3. Bij 3x afwezigheid zonder opgave wordt de turnster uit de selectie gezet, zonder restitutie van 
de voor de Turnhal betaalde kosten. 

4. De turnsters dienen 15 minuten (en bij de Turnhal 10 minuten) voor aanvang van de 
trainingen aanwezig te zijn. 

5. Ouders dienen te helpen bij het opzetten of opruimen van de toestellen. 
6. Bij de keuze-oefenstof is de turnster verplicht om bij alle trainingen en alle wedstrijden zelf de 

CD met het vrije oefeningsmuziekje bij zich te hebben. De CD moet voorzien zijn van naam, 
telefoonnummer en naam van de vereniging. 

7. De turnster is verplicht om tijdens de trainingen een turnpak te dragen. Het dragen van 
turnschoentjes alsmede het gebruik van leertjes wordt afgeraden. Indien gewenst is hierover 
overleg met de leiding mogelijk. 
De aanschaf van spanbanden is in verband met NTS oefenstof verplicht.  

8. Deelname aan wedstrijden is verplicht met dien verstande dat de selectieleiding bepaalt of 
een turnster geschikt is voor deelname. 

9. Indien een turnster deelneemt aan wedstrijden buiten de eigen wedstrijden van TurnAround 
om, dan zijn de aanschaf van het wedstrijdturnpak en het -trainingspak verplicht. 

10. Tijdens wedstrijden mag er geen ondergoed onder het turnpak worden gedragen, alsmede 
geen nagellak, sieraden en plaktattoo’s. Zwarte sokken zijn verplicht. Tevens moet het haar 
goed vastzitten. 

11. Bij een wedstrijd dient een turnster vanaf de 2e ronde een half uur voor aanvangstijd 
aanwezig te zijn. Dit omdat de organiserende vereniging het recht heeft een half uur eerder 
met de wedstrijd te starten. 

12. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap worden de kosten van de Turnhal niet 
gerestitueerd tenzij sprake is van een aantoonbaar blessure, waardoor er geen trainingen 
meer gevolgd kunnen worden. 

13. In de Turnhal zelf mag er niet gegeten of gedronken worden; dit geldt ook voor snoep en 
snacks (zoals chocolade en chips). Eten en drinken geschiedt dus in de daarvoor bestemde 
ruimte. Meegebrachte spullen moeten in de kleedkamers blijven.  

14. De contributie moet incasseerbaar zijn. 
15. Ouders dienen – op verzoek van TurnAround – selectiegerelateerde taken uit te voeren. 
16. Eventuele contributiesubsidie is aan te vragen via www.sportiefcapelle.nl (tabblad 

Ondersteuning → Subsidie). 
17. Beëindiging van deelname aan de selectie kan geschieden op verzoek van de selectieleiding 

of op verzoek van het selectielid respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordiger(s). In 
beide gevallen dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 
a. Beëindiging van deelname aan de selectie kan op twee momenten plaatsvinden: 

§ Vóór 1 oktober van elk jaar; 
• Per einde seizoen. 
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b. Op het gestelde in lid 17a. zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: 
• Aantoonbare blessure; 
• Verhuizing naar een woonplek buiten een straal van 15 km. van de  

standaard trainingslocatie van de selectie (Sporthal De Gong); 
• Tussentijds op aangeven van selectieleiding. 

c. In gevallen waarin onder lid a. of b. niet is voorzien, beslist het bestuur. 
18. Een exemplaar van dit reglement wordt door het selectielid of in geval van minderjarigheid 

van het selectielid door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) voor akkoord 
ondertekend. 

19. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, 
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de 
datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn 
bekendgemaakt. Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, 
volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van ......................... 
 
Het bestuur: 
 
 
…………........................................, voorzitter 
 
 
 
......................................................, secretaris 
 
 
 
......................................................, penningmeester 

 

Datum: …………………………………………….………………….. 

Naam turnster:  

 

…………………………………………………………………………...… 

Handtekening ouder/voogd: 

 

………………………………………………………………………….….. 


