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1. Missie 

De vereniging heeft als doel (uit de statuten overgenomen):  
a. het bevorderen en het doen bevorderen van het beoefenen van de gymnastieksport in 
welke verschijningsvorm dan ook;   
b. het onderhouden en uitbreiden van de kennis en oefening van al hetgeen op de 
gymnastieksport betrekking heeft;   
c. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.  

 

2. Visie 

Kort samengevat is de visie van Turnstad Groningen om het niveau in het algemeen verder 
omhoog te krijgen. Zowel in aantallen leden voor de hogere divisies als in podiumplaatsen 
op landelijke wedstrijden tot en met Nederlandse Kampioenschappen aan toe. We willen 
landelijk een concurrent van betekenis worden.  

 

3. Kernwaarden 

Binnen Turnstad Groningen werken wij vanuit een aantal kernwaarden:  

 Plezier & Ontmoeting 
Wij stellen plezier voorop, zowel tijdens als na het sporten. Hierdoor blijven onze 
leden bewegen, ons technisch kader gemotiveerd om kwalitatief hoogwaardige 
lessen te verzorgen en blijven wij allen genieten van de veelzijdigheid van de 
gymsport. We hebben en zijn een plaats om elkaar te ontmoeten. Er is onderdak voor 
iedereen. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal. 

 Respect & Sportiviteit 
Wij handelen vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Daarmee accepteren 
en respecteren de andere zoals hij of zij is. Positief coachen is onze visie. Wij houden 
ons aan de gedragsregels die wij met elkaar hebben opgesteld, handelen 
maatschappelijk verantwoord en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Fair play 
in de zaal dus, maar ook op wedstrijden net als dat we elkaar feedback kunnen geven 
en op elkaar kunnen bouwen.  

 Veilig & Verantwoordelijkheid 
Wij zorgen voor een veilige situatie, zowel tijdens als na het sporten, werken met een 
ervaren en deskundig technisch kader en werken aan een goed oudercontact. Wij 
bieden een heldere structuur en richten ons op de sportieve, sociale, persoonlijke en 
gezonde ontwikkeling van onze leden. Het technische kader houdt zich aan de 
afgesproken gedragscode. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging en 
de zalen waar we gebruik van maken. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze 
leden, onze vrijwilligers en voor de omgeving waarin wij actief zijn. 



 

 Professionaliteit & Duurzaamheid 
Bij ons geen betaalde sporters, wel betaalde gediplomeerde train(st)ers. En 
vrijwilligers die zich op professionele wijze inzetten. Daar waar mogelijk bouwen we 
met mensen en materialen en kiezen we voor duurzame oplossingen ter bevordering 
van een mooie ontwikkeling naar de toekomst.  

  



 

 Samen 
Wij werken samen aan resultaat, of het nu gaat om het realiseren van onze 
gezamenlijke missie of ieders persoonlijke ambitie en sportieve prestatieniveau. 
Resultaten behaal je nooit alleen. Wij helpen elkaar om optimaal te kunnen 
functioneren en te presteren. Samen:  

o Steunen wij elkaar: elk individu heeft recht op steun in de vorm van tijd, 
aandacht en betrokkenheid gericht op zijn eigen unieke persoonlijkheid 

o Stimuleren wij elkaar: Elk individu krijgt de ruimte zich optimaal te 
ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te overwinnen. We 
zijn een lerende organisatie. We staan open voor opbouwende kritiek en 
leren graag van elkaar. We bieden elkaar kansen en mogelijkheden tot 
nieuwe ontwikkelingen.  

o Sturen wij elkaar: elk individu wordt in alle ontwikkelingsfasen structuur en 
houvast geboden in de vorm van kaders en afspraken 

o Zorgen wij voor Sociale Veiligheid: Elk individu voelt zich veilig om zichzelf te 
zijn en wordt hierin gekend 

Samen en individu betreffen in dit geval zowel de turnsters, als de leiding, bestuur, 
juryleden, verenigingsmanagers en eventuele commissieleden of andere 
betrokkenen bij de turnsport van Turnstad Groningen.   
 

4. Doelstelling 

4.1 Algemeen 

De dames selectie van Turnstad Groningen stelt zich als doel op een zo hoog mogelijk niveau 
aan wedstrijden deel te nemen. Met de komst van een turnhal in Groningen is het mogelijk 
om het niveau van het turnen binnen onze vereniging te verhogen.  

Binnen de dames selectie van Turnstad Groningen zijn er meerdere selectie groepen, het 
onderscheid hiervan ligt in leeftijd en niveaus welke worden bepaald door de trainer(s). De 
selectiegroepen zijn in haar trainingen gericht op de turnwedstrijden, die meerdere keren 
per jaar worden gehouden vanuit de turnbond KNGU. 

Het niveau dat nagestreefd wordt, houdt direct verband met de aanleg (b.v. 
kracht/lenigheid) en talent dat het meisje voor het turnen heeft; een tweede aspect is het 
hebben van een goede motivatie en positieve instelling. Daarnaast is het aantal trainingen 
per week van invloed op de te leveren prestaties en daarmee het niveau waarop in de 
wedstrijden wordt deelgenomen.  

Verder heeft ook de kennis, motivatie en inzet van de trainer(s) invloed op de prestatie en 
het te kunnen behalen niveau. We streven als vereniging naar een zo goed mogelijk 
geschoold kader waarbij het uitgangspunt is dat er continue gekeken wordt naar mogelijke 
ontwikkelingen en doorgroeimogelijkheden.  

 



 

 3.2 Seizoen 2020-2021 

Na een jaar van wennen aan elkaar door de fusie van 3 verschillende clubs en een stilstand 
door de pandemie, staan we klaar voor een verdieping in de samenwerking en de verhoging 
van de kwaliteit van trainingen.  

 
 Opleidingen technisch kader 

Er wordt een plan én planning opgesteld voor structurele scholing voor het technisch 
kader. Dat betreft zowel de bijscholing van de trainer en de coaches als van het 
opleiden van assistenten tot zelfstandige trainers. Er wordt hierbij aangestuurd om 
de scholing binnen de turnhal van Turnstad Groningen te regelen óf als groep 
gezamenlijk ergens op (bij)scholing te gaan. De nadruk ligt niet alleen op de 
technische ontwikkeling van het kader, maar ook op de sociale ontwikkeling en de 
verbinding als team binnen Turnstad Groningen.  

 Regiopositie versterken 
Daar waar plannen reeds uitgewerkt zijn en we tot actie overgaan zullen we te allen 
tijden kijken waar we de regio kunnen betrekken. Denk hierbij aan het organiseren 
van jurycursussen, (bij)scholing voor kader en het opzetten van trainingsstages voor 
turnsters uit de regio die niet in een turnhal kunnen trainen of extra willen trainen.  

 Organisatie wedstrijden 
Het seizoen 2020-2021 zal ook gebruikt worden om te onderzoeken in hoeverre 
Turnstad Groningen weer een actieve rol kan spelen bij de organisatie van 
wedstrijden nu dat in de Turnhal niet blijkt te gaan en de sporthallen in Groningen in 
het winterseizoen overvol zitten. Dit geldt zowel voor wedstrijden vanuit de KNGU als 
bijvoorbeeld de opzet van een eigen toernooi.  

 Betrokkenheid ouders  
Afgelopen seizoen is er een voorzichtige start gemaakt met een informatieavond 
voor ouders aan het begin van het seizoen. Dit willen we in seizoen 2020-2021 
navolging geven door het voor elke groep te organiseren. Voor de bovenbouw- 
groepen geldt dat leden van 18 jaar en ouder zelf aanwezig kunnen zijn bij deze 
informatieavond en niet per se een ouder hoeven mee te nemen. Dit mag natuurlijk 
wel, graag zelfs!  
Het doel van deze avonden is enerzijds de ouders/ leden informeren over wie de 
leiding is van de groep van dat seizoen, wat de regels zijn die met elkaar worden 
afgesproken wat ouders en leden van het kader en de vereniging kunnen 
verwachten, maar andersom ook wat het kader en de vereniging van de ouders en de 
leden mogen verwachten.  
Tevens willen we hiermee bereiken dat er meer ouders of oudere leden een actieve 
rol gaan spelen binnen de vereniging om daarmee samen te bouwen aan een 
toekomstbestendige vereniging en een groei in kwaliteit en verbondenheid.  

 



 

 3.3 Langere termijn 2020-2025 

Voor de langere termijn willen we ons graag ook een aantal doelen stellen om naar toe te 
werken. Deels vanuit de ambitie van technisch kader en turnsters, deels vanuit het bestuur 
als versteviging van de vereniging in de regio én in de toekomst.   

 Sporttechnisch beleid 
Er zal een start gemaakt worden met een sporttechnisch beleid wat wordt vertaald 
naar werkwijzen en jaarplannen met doelen en ambities voor de langere termijn en 
de ontwikkeling van het damesturnen binnen Turnstad Groningen.  
 

 Aansluiting naar de topsport 
Turnstad Groningen heeft niet de ambitie een nieuwe topsportlocatie te worden in 
Nederland, maar wel daar een veel betere aansluiting op te hebben. Daarmee zal de 
eerste divisie het hoogste niveau zijn wat binnen de vereniging behaald kan worden. 
Het doel is om vooral voor de jonge meiden die topsport ambiëren, het talent ervoor 
hebben én er hard voor werken, beter en langer vanuit Turnstad Groningen te 
begeleiden op weg naar de topsport. De achterliggende gedachte is dat er minder 
grote ingrijpende veranderingen hoeven plaats te vinden op jonge leeftijd om 
topsport te kunnen beoefenen en daarmee de kans op succes in een topsport 
carrière groter wordt. Er zal een stevige fundering moeten worden neergezet voor 
een gezonde én effectieve samenwerking met topsportlocaties in de regio.  
 
 

5. Turnstad Groningen kent de volgende selectie groepen 

5.1. Verschillende Fasen 

We werken vanuit Turnstad Groningen met de volgende fasen die door de KNGU als leidraad 
genomen worden in het selectiesysteem.  
  

 Fase 1: De Spelende Fase, leeftijd 2-7 jaar 
Kinderen kunnen zo vroeg mogelijk al beginnen met de spelende fase met peuter- of 
kleutergymnastiek. Hierin staat de basis van beweging centraal en eindeloos 
herhalen waarmee motorische vaardigheid en zelfvertrouwen gaan groeien voor het 
kind. Het zelf ontdekkend leren van alle grondvormen van bewegen is een ware 
groei-impuls. In de lessen wordt niet afgeremd maar elke actie wordt gewaardeerd. 
Kinderen leren zelf hun gang te gaan in hun eigen ontwikkelingstempo. Het is aan de 
leiding om uitdagende beweegsituaties in de gymzaal te creëren en alle 
grondvormen aan bod te laten komen: lopen, springen, balanceren, klimmen en 
klauteren, zwaaien en draaien, duwen en trekken, heffen en dragen, rollen en 
duikelen, werpen en vangen, schoppen, rollen en stoppen. Deze bewegingsvormen 
bevorderen de lichaamscoördinatie in het algemeen en de oog-hand/voet-



 

coördinatie in het bijzonder. Peuter- en Kleutergym vormen de fundering 
voor een gezonde fysieke, motorische en mentale groei van het jonge kind.  
Elk kind heeft sporttalent. Rond zes- of zevenjarige leeftijd manifesteert zich dat 
optimaal in een veelzijdig beweegprogramma. Wat zijn de dominante fysieke en 
motorische vaardigheden? Kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie, 
uithoudingsvermogen. Hoe zijn de mentale eigenschappen durf en zelfvertrouwen 
ontwikkeld? In de leeftijd van 6 tot 7 jaar komt dit tot uiting en kunnen kinderen 
gescout worden voor een sport.  
 

 Fase 2: De Scholende Fase, leeftijd 8 tot 11 jaar 
De overgang van de Spelende Fase naar de Scholende Fase moet een vloeiende zijn, 
waarbij wordt overgegaan van het zelf ontdekkend leren naar het aanleren van 
basistechnieken en het versterken van de motorische eigenschappen: Coördinatie, 
lenigheid, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen.  
Turnballet op muziek voor meisjes neemt een belangrijke plaats in het 
opleidingsprogramma. De spiegelwand is een noodzakelijk middel waarmee de jonge 
turnster zichzelf kritisch kan beoordelen en houdingen kan verbeteren. Spierkracht, 
snelheid en lenigheid worden versterkt.  
In deze fase moeten de standaard toesteloefeningen worden aangeleerd. Om 
technisch goed te leren bewegen, moeten bewegingen veel herhaald worden in een 
veilige leersituatie met veel aanwijzingen. Op “zachte” omstandigheden kunnen 
kinderen complexe bewegingstechnieken leren waarvan de meest complexe 
turnelementen pas in de creatieve fase tot uiting komen op wedstrijden.  
Coaches moeten ervoor waken dat er in deze periode geen technische 
bewegingsfouten inslijpen. Het beheersen van de juiste techniek is een voorwaarde 
voor blijven leren en succes.  
In deze leeftijd komen wedstrijden aan bod. Eerst lokaal, regionaal en daarna 
nationaal. In de jongste leeftijd moet de beheersingsgraad van het getoonde 
belangrijker zijn dan de moeilijkheidsgraad, want succesbeleving verhoogt het 
sportplezier.  
 

 Fase 3: De Creatieve Fase, Leeftijd 12 tot 16 jaar 
Het klassieke trainingsplan maakt plaats voor een individueel trainingsplan. De 
turnster begint aan de creatieve fase van het talentontwikkelingsproces en het 
toewerken naar de keuze-oefeningen. In deze fase maken de pupillen een groeispurt 
door en komen er hormonale veranderingen wat ook effect kan hebben op het 
uitvoeren van elementen. Herhaling van beheersing van turnelementen is daarom 
nog steeds van belang. Bij de trainer ligt daarom een aandachtspunt in de belasting 
van de turnster. Een goede balans vinden in het invullen van het creatieve proces, de 
blijvende beheersing van elementen en het trainingsschema op zichzelf is een 
belangrijk punt.  



 

 
 Fase 4: de Rijpingsfase, leeftijd vanaf 16 jaar 

De creatieve fase is eigenlijk nog steeds van kracht, maar de turnster wordt steeds 
volwassener en de turnstijl ook steeds persoonlijker. Er worden nieuwe 
turnelementen aan het wedstrijdprogramma toegevoegd die passen bij de sterke 
punten van de turnster.  
 

 Fase 5: Kaderscholende Fase, na de sportcarrière als wedstrijdturnster 
Wanneer de turnster een punt achter haar carrière zet, zit er enorm veel kennis in 
deze dame die je als vereniging goed kan gebruiken. Het zij als jurylid, (assistent) 
coach, een andere functie of ambassadeur van de sport/ vereniging  
 

5.2. Opbouw selectiegroepen 

De selectie groepen binnen Turnstad Groningen zijn als volgt opgebouwd: 

Onderbouw  Kikkerkweek Onderbouw D2  Onderbouw D1 Onderbouw N  
Niveau  Onbekend Instap, Pupil 1 t/m 

Jeugd 1 D2 
Instap t/m Jeugd 1 
D1 

Mini D1, Instap t/m 
Jeugd 1 N1 t/m N4 

Uren per week  2,5-4 4 4-6,5 9-12 
Wedstrijdgroep 
KNGU Groningen 

 Onbekend NTS B/C NTS A/B 1-2e div / NTS A 

Maximaal aantal 
leden per groep 

 20 20 20 20 

Aantal trainers  1 op 10 ldn 1 op 10 ldn 1 op 10 ldn 1 op 8 ldn 
Aantal assistenten  16ldn<  

3e pers ass 1/2 
16ldn<  
3e pers ass 1/2 

16ldn<  
3e pers ass 2 

16ldn<  
3e pers start GL 3 

Bovenbouw 5e div keuze  4e div keuze 3e div keuze 
regionaal 

3e div keuze 
nationaal 

1e/ 2e div keuze 

Niveau Jeugd 2 t/m Senior Jeugd 2 t/m Senior Jeugd 2 t/m Senior Jeugd 2 t/m Senior Jeugd 2 t/m Senior 
Uren per week 4,5 4,5-6,5 5,5-8,5 8,5-12,5 12-15 
Wedstrijdgroep 
KNGU Groningen 

NTS B NTS B/A NTS A NTS A 1-2e div 

Maximaal aantal 
leden per groep 

10 ldn*  30 ldn* 20 ldn 16 ldn 15 ldn 

Aantal trainers 1 op 10 ldn 1 op 10 ldn 1 op 10ldn 1 op 8 ldn 1 op 6 ldn 
Aantal assistenten 12ldn**< 

2e pers ass 2 
16 ldn**< 
3e pers ass 2 

16 ldn< 
3e pers start GL 3 

Alleen als zelfstandig 
selectieleiding wil 
ontwikkelen en 
doorgroeien 

 Alleen als zelfstandig 
selectieleiding wil 
ontwikkelen en 
doorgroeien 

 
 * De aantallen trainers in het schema zijn vastgesteld op een maximum aantal leden 

per groep 
* Daar waar verschillende niveau’s in één trainingsblok tegelijk worden gegeven met 
uitwisseling van train(st)ers moeten de getallen samengevoegd worden voor juiste 
trainersaantallen 
** Het aantal genoemde assistenten is niet verplicht, maar wenselijk. Het cijfer 
achter assistent geeft aan welke graad ze minimaal gehaald moeten hebben of bezig 
zijn te halen om assistent te mogen zijn op die groep.  



 

 Het is mogelijk dat een turnster in een lager niveau uitkomt dan de 
doelstelling is, meer uren traint dan bijvoorbeeld 6 uur en toch in de Pupil 1 D1 
uitkomt. Dit heeft alles te maken met het perspectief wat de technische leiding ziet in 
een turnster voor de toekomst. Wordt er geconstateerd dat een turnster na verloop 
van tijd geen perspectief heeft voor een hoger niveau, zal het aantal trainingsuren 
worden aangepast aan het niveau van dat moment.  

 Het is mogelijk dat een turnster verplicht moet promoveren vanwege goede 
prestaties, maar dat er onvoldoende tijd en ruimte is om de richtlijnen van het 
nieuwe niveau aan te gaan vanwege verplichtingen op werk en/of studie. Voor de 
bovenbouw turnsters die hiertegen aan lopen geldt dat we hen vragen de richtlijnen 
te blijven volgen waar mogelijk, maar ten minste 2x in de week blijven trainen. Voor 
de 3e divisie turnsters kan dit wel betekenen dat zij niet meer getraind worden 
richten nationaal niveau, maar dat de nadruk op regionaal turnen wordt gelegd. Met 
zo weinig trainingsuren is het namelijk niet realistisch te verwachten mee te kunnen 
doen op nationaal niveau. Met nog minder trainingsuren kan geen sprake meer zijn 
van selectieniveau en wordt verwezen naar de volwassen recreatiegroepen later op 
de avond.  
 

5.3. Uitleg niveau’s en trainingsuren 
 

1. Kikkerkweek 
voorbereidend turnen/jong talent, mini instap meisjes 5-7 jaar.  
De meisjes hebben keus uit 1x Jong talent/Kikkerkweek een een recreatieles naar 
keuze, of 2x een jong talent/kikkerkweek training. 

2. D2 Instap; Trainen 2x 2 uur per week  
3. D2 pupil 1 t/m jeugd 1; Trainen 2x 2 uur per week  
4. D1 Instap t/m jeugd 1; Trainen 2 of 3 x per week waarvan 2 trainingen verplicht zijn.  
5. Onderbouw N Oefenstof; Trainen 3 of 4 keer per week waarvan 3 trainingen 

verplicht zijn.  
6. 5e divisie keuze; Trainen 2x per week. 
7. 4e divisie keuze; Trainen 2/3 keer pw waarvan min 2 trainingen verplicht zijn.  
8. 3e divisie keuze;  

a. Nationaal: Trainen 3/4 keer pw waarvan min. 3 trainingen verplicht zijn.  
b. Regionaal: Trainen 2/3 keer pw waarvan min. 2 trainingen verplicht zijn.  

9. 2e divisie keuze; Trainen 4/5 keer pw waarvan min. 4 trainingen verplicht zijn 
10. 1e divisie keuze; Trainen 5 x pw.  

 

  



 

5.4. Recreatieve niveau’s 
De overige, recreatieve, niveau’s binnen de NTS B en C wedstrijdgroep, D3/D4 en 
keuze 6e/7e divisie, krijgen de mogelijkheid mee te doen aan de onderlinge 
recreatieve wedstrijd ‘TurnCup Groningen’ aan het einde van het seizoen 
 

5.5. Extra trainingen 
Een training die buiten het reguliere lesrooster om wordt gegeven, valt buiten de 
contributieregeling. De kosten hiervan zullen vooraf bekend worden gemaakt evenals 
de wijze van betaling. Dit kunnen bijvoorbeeld trainingsstages betreffen.  
 

5.6. Extra trainen bij een andere vereniging 
 Turnsters die naast de trainingen bij Turnstad Groningen ook elders willen trainen, 

nemen eerst contact op met de trainer(s) van Turnstad Groningen. Dit zodat deze op 
de hoogte is van de wensen van de turnster en kan adviseren/bemiddelen.  

 Wanneer een turnster volledig wil overstappen naar een andere vereniging neemt 
deze eerst contact op met de trainer(s) van Turnstad Groningen. Met name midden 
in een seizoen is dit erg lastig i.v.m. de wedstrijdinschrijvingen. Wij kunnen dan ook 
niet garanderen dat deelname aan wedstrijden dan mogelijk is.  

 
6. Doorstroming vanuit recreatie naar selectie 

De doorstroom naar de jongtalent/kikkerkweek vindt plaats vanuit onze eigen recreatie 
groepen verspreid over de verschillende wijken van de stad Groningen. De recreatieleiding 
kan de verenigingsmanager op de hoogte stellen van potentieel talent. De 
verenigingsmanager informeert de betreffende ouders en nodigt de turnster uit voor een 
voor een proefperiode van 3 weken bij de kikkerkweek. Dit zal altijd in samenspraak met de 
betreffende trainer van de kikkerkweek gaan.  
Tijdens deze 3 weken proeftijd wordt gelet op; inzet, durf, lenigheid, kracht, 
doorzettingsvermogen en basisvaardigheden. Wanneer een lid voldoende capaciteit bezit 
over deze vaardigheden, waarbij ook gelet wordt op leeftijd, kan een lid worden toegelaten 
in de kikkerkweek. Ouders worden geïnformeerd over de bijkomende zaken door de 
verenigingsmanager.  

Het doorstroommoment van de kikkerkweek naar de selectie zal na het wedstrijdseizoen en 
voor de zomervakantie plaatsvinden. Dit zodat de meisjes alvast aan de nieuwe 
trainingssituatie kunnen wennen.  

Leden die al wat ouder zijn (categorie Instap e.o.) kunnen vanuit de recreatie worden 
doorverwezen naar een instroomtest. Deze zullen in september en in mei plaatsvinden. 
Tijdens deze instroomtest zal ook worden gelet op; inzet, durf, lenigheid, kracht, 
doorzettingsvermogen en basisvaardigheden. Wanneer een lid voldoende capaciteit bezit 
over deze vaardigheden, waarbij ook gelet wordt op leeftijd, kan een lid worden toegelaten 



 

tot een proefperiode van 3 weken in de selectie. Van daaruit wordt gekeken of er 
voldoende aansluiting is bij de selectie  

6.1.  Doorstroming van (selectie)groepen in beeld gebracht 

 

6.2. Overstappen vanuit een andere vereniging 
 Turnsters die vanuit een andere vereniging komen zullen in eerste instantie altijd 

worden verwezen naar een recreatiegroep.  
 Wanneer een turnster het turnen vanuit een andere vereniging op wedstrijdniveau 

(N1 t/m D2 en ERE divisie t/m 5e divisie) heeft beoefend, kan het lid, in overleg met 
de verenigingsmanager op proef komen bij een selectiegroep. Er wordt gekeken of er 
plek is in de betreffende groep en overlegd met de trainer of er genoeg aansluiting is. 

 Bij voorkeur willen we de overstap aan het begin of einde van het seizoen regelen. 
Dat geeft de minste onduidelijkheid op wedstrijden. Komt er echter een vraag voor 
overstap halverwege het seizoen, gaan we kijken naar de mogelijkheden en wat dat 
betekent voor bijvoorbeeld het uitkomen op wedstrijden.  

 

6.3. Gasttrainen bij een andere vereniging 
 Turnsters van Turnstad Groningen die om wat voor reden bij een andere vereniging 

willen trainen dienen dit voor te leggen aan de train(st)er voor een goede 
afstemming tussen beiden verenigingen net als het optimale aantal (gezonde) 
trainingsuren 



 

 
 

6.4. Gastturnsters  
 Turnsters die op wedstrijden onder naam van een andere vereniging uitkomen, maar 

graag bij Turnstad Groningen willen gast trainen dienen contact op te nemen met de 
verenigingsmanager. In overleg met de betreffende trainer(s) zal worden gekeken of dit 
mogelijk is.  

 Het aantal plaatsen voor gastturnsters wordt per seizoen bepaald door de trainer(s). 
Hierbij hebben turnsters die voor Turnstad Groningen uitkomen op wedstrijden de 
voorrang. 

 Gastturnsters krijgen per seizoen te horen of en wanneer zij kunnen komen trainen, dit 
krijgen zij te horen vanuit de ledenadministratie en/of de betreffende trainer.  

 Het streven is om een enkele keer in het jaar een training te organiseren voor turnsters 
van buitenaf voor een extra trainingsmoment/ trainingsstage. 

 

6.5. Inzet 
 Turnen is een disciplinaire sport. Dit houdt in dat de trainingen intensief zijn en er 

veel wordt herhaald. Wij verwachten dan ook een volledige inzet van alle turnsters. 
(zie ook rol van de turnster) 

 Bij het blijken van te weinig inzet kan het advies door de trainer(s) worden afgegeven 
om de turnster een niveau/divisie omlaag te zetten, of eventueel een stap terug te 
doen naar een recreatiegroep. Deze maatregelen zullen pas genomen worden na een 
gesprek tussen de trainer(s) en de betreffende turnster/ouder(s) en eventueel een 
bestuurslid.  

 Wanneer een turnster langdurig last heeft van blessures of andere vormen van 
verminderde belastbaarheid kan er tevens een gesprek plaatsvinden over het omlaag 
gaan naar niveau/ divisie of af te stromen naar een recreatiegroep.  

 Daarentegen is het ook mogelijk dat een turnster het advies krijgt, wel al dan niet 
verplicht vanuit de promotieregeling gebaseerd op wedstrijdscores, een 
niveau/divisie omhoog te gaan. Ook dit zal ten alle tijden worden doorgevoerd na 
een gesprek tussen de trainer(s) en de betreffende turnster/ouder(s) en eventueel 
een bestuurslid.  
 

7. Wedstrijden en niveau’s  

7.1.  Wedstrijden 

 Turnstad Groningen is aangesloten bij de KNGU, onder hun beleid nemen wij deel 
aan wedstrijden. Alle selectieleden zijn hiertoe verplicht. De wedstrijden zullen op 
NTS (Nationaal Turn Systeem) en het FIG (Federatie Internationale Gymnastiekunie) 



 

gebaseerd zijn. Dit komt erop neer dat wij niet kunnen afwijken van de door 
de KNGU bepaalde richtlijnen.  

 Turnstad Groningen streeft ernaar om voor alle leden, selectie en recreatie, een 
‘onderlinge wedstrijd/clubkampioenschap’ te organiseren. Voor de selectie groepen 
zal dit zich vormen in een onderlinge wedstrijd waarbij samenwerking met andere 
verenigingen uit de regio gewenst is. Voor de Kikkerkweek en recreatiegroepen zal 
dit zich vormen in Clubkampioenschappen. 

 Naast de KNGU en onderlinge wedstrijden zullen de turnsters ook worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende toernooien (gebaseerd op 
niveau/divisie). Deze toernooien zijn geen verplichting, deelname is wel gewenst.  

 Het niveau waarin de turnster wordt ingeschreven wordt bepaald door de trainer(s) 
en de promotie/degradatieregeling vanuit de KNGU welke is gebaseerd op de 
voorgaande wedstrijdscores.  

 Ouders kunnen geen invloed uitoefen op het niveau van inschrijven.  
 De KNGU hanteert slechts een korte inschrijf- en annuleringsperiode. Mede daarom 

kan wedstrijdgeld, bij het halverwege stoppen in het seizoen, niet worden 
geretourneerd. Hetzelfde geld voor opgave voor een toernooi. Eenmaal ingeschreven 
kan het deelnamegeld niet meer worden teruggevorderd. In het algemeen geldt dat 
het wedstrijdseizoen voor nationale turnsters doorgaans loopt van november t/m 
juni en voor regionale turnsters van januari t/m juni. De inschrijvingsperiode voor 
beide niveau’s loopt echter al half oktober af en kan dan niet meer gewijzigd worden.  

 Wij zijn als vereniging afhankelijk van de wedstrijddata die landelijk of binnen het 
district gecommuniceerd worden en het kan voorkomen dat er wedstrijden in een 
vakantieperiode of op zondag plaatsvinden. Houd hier rekening mee. Zodra data 
bekend zijn communiceren wij dat zo snel mogelijk.  

 Een christelijke achtergrond kan een gegronde reden zijn om niet op zondag aan een 
wedstrijd deel te nemen. Dit kan je aangeven bij de leiding zodat zij er rekening mee 
kunnen houden bij de inschrijving. Vakantieplannen zijn geen geldige reden om op 
een ander moment aan een wedstrijd mee te mogen doen.  
 

7.2. Wedstrijdpaspoort 

Turnsters in de N-oefenstof en keuze oefenstof 1e-3e divisie dienen te beschikken over een 
wedstrijdpaspoort. Deze wordt door de vereniging aangevraagd en door de train(st)er 
bewaard. Hiervoor is een pasfoto nodig. De kosten van het wedstrijd-paspoort zal aan het 
begin van het seizoen bekend worden gemaakt en geïncasseerd bij het lid/ouder(s). Het 
wedstrijdpaspoort is meerdere seizoenen geldig.  

 

7.3. Wedstrijdkosten 



 

Aan elke wedstrijd zijn kosten verbonden. Dit wordt aan het begin van het seizoen 
bekend gemaakt, tevens met de incasso momenten. De hoogte van deze kosten kunnen 
variëren tussen de verschillende wedstrijden. De wedstrijdkosten worden in het algemeen in 
de week na de wedstrijd geincasseerd. Deze incassomomenten kunnen dus afwijken van die 
van de contributie.  

 

7.4. Wedstrijd kleding 
 Tijdens wedstrijden dragen alle turnsters van Turnstad Groningen het wedstrijdpakje 

(zonder broekje voor de divisies waarbij dat niet mag, eventueel met bijpassend 
broekje voor de niveau’s/ divisies waarbij het wel is toegestaan). Deze dient zelf te 
worden aangeschaft via de contactpersoon van de vereniging en is vervolgens 
eigendom van de turnster. Onder het turnpakje wordt geen ondergoed gedragen 
(jonge meisjes), dit kan leiden tot punten aftrek. De oudere meiden dienen rekening 
te houden met de keuze van hun ondergoed zodat het er niet onderuit komt.  

 Tevens presenteren de turnsters van Turnstad Groningen zich in een trainingspak bij 
aanvang van de wedstrijden. Het jasje kan gekocht worden waarmee het eigendom 
is, maar er kan ook gekozen worden voor lease. Het jasje blijft dan eigendom van de 
vereniging, maar als deze te klein is kan men aan het begin van het seizoen via de 
contactpersoon een grotere maat aanvragen. 

 Recreatieleden dragen tijdens de Clubkampioenschappen een turnpakje. Er is geen 
standaard clubpakje, maar er wordt verwezen naar de Decathlon voor goede 
kwaliteit tegen schappelijke prijzen. Dit pakje dient zelf te worden aangeschaft. 
Onder het turnpakje wordt geen ondergoed gedragen (jonge meisjes), dit kan leiden 
tot punten aftrek. De oudere meiden dienen rekening te houden met de keuze van 
hun ondergoed zodat het er niet onderuit komt. 

 Tijdens een wedstrijd dient het haar goed vast te zitten. Er worden geen sieraden 
gedragen en mocht de turnster met een brace/tape of andere 
ondersteuningsmiddelen moeten turnen dient dit huidkleurig te zijn. Hier zorgt de 
turnster/ouder(s) zelf voor. Wanneer dit niet het geval is kan dit tot puntenaftrek 
leiden. Ook bij het dragen van een bh zal rekening gehouden moeten worden met 
het niet zichtbaar zijn van de bandjes vanwege puntenaftrek.  

 Turnsters die gebruik maken van lussen op rek of leertjes op brug dienen hier zelf 
voor te zorgen, inclusief witte polsbandjes.  
 

  



 

8. Tijdens de trainingen 
 

8.1. Rol van de turnster 
 De turnster is op tijd aanwezig bij de training en helpt actief met het klaarzetten van 

de materialen en aan het einde van de training met het opruimen. 
 De turnsters trainen in turnpakje (evt. met broekje), haren zijn vast en de sieraden 

zijn af.  
 Turnsters gaan onderling en met de trainer(s) respectvol en sportief met elkaar om, 

maar ook met turnsters van andere verenigingen tijdens wedstrijden.  
 De turnster is gemotiveerd om thuis ook opdrachten uit te voeren zoals het 

bijhouden van kracht/lenigheid tijdens de vakanties.  
 Turnster houdt zich aan de afspraken passende bij het trainen in de turnhal (zie 

bijlage 1)  
 

8.2. Rol van de ouder(s) 
 Turnen is een wedstrijdsport. Zoals gebruikelijk bij alle verenigingen hebben ook wij 

veel vrijwilligers nodig om dit allemaal mogelijk te maken. Denk hierbij aan; 
juryleden, kledingcommissie, sponsorcommissie, hulp bij organisatie van een 
wedstrijd en het invullen van een bestuursfunctie. Wij hopen dat iedere ouder zich 
op de een of andere manier betrokken voelt tot de vereniging en dat men ons 
ondersteunt. Wees een actief partner! 

 Ouder(s) worden geacht te zorgen dat de turnster op tijd bij de training/wedstrijd 
aanwezig is: 10 minuten van tevoren. Indien mogelijk/ nodig helpt de ouder met het 
klaarzetten van de materialen. 

 Tijdens de training kunnen ouder(s) niet blijven om te kijken. Hoewel er vanuit de 
galerij makkelijk gekeken kan worden in de zaal, merken we dat dit turnsters afleidt 
en vragen we ouders niet langer dan de eerste en laatste 10 minuten van een 
training te blijven kijken. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer een turnster voor 
de eerste keer komt proefturnen. Dan mag een ouder, in overleg met de leiding, wel 
de training blijven kijken vanuit de galerij.   

 Mocht de turnster niet kunnen komen trainen, wordt zij tijdig afgemeld bij de trainer 
middels een mail/sms/prive-appje/telefoontje.  
 
Verder geven wij ouders graag het volgende mee:  

 Wees en blijf liefhebbende ouders, zowel bij succes als tegenslag 
 Faciliteer de turnpassie van je kind 
 Bewaak het toekomstperspectief van je kind 
 Kom op voor de belangen van je kind 
 Geloof in prestatiegroei, maar blijf ook relativeren 
 Vertrouw coaches en clubmanagement 



 

 Zet de turncoaching niet voort buiten de turnhal 
 Vraag tijdens trainingen of wedstrijd nooit de aandacht van je kind in verband met de 

veiligheid 
 Lever geen kritiek op coaches/ begeleiders in het bijzijn van je kind, maar vraag een 

gesprek aan met de betreffende persoon 
 

8.3. Rol van de train(st)er 
 De trainer zorgt voor een goede voorbereiding van de trainingen 
 De trainer gaat respectvol met de turnsters om 
 De trainer schept en bewaakt een veilig sportklimaat 
 De trainer werkt samen met collega’s, overige begeleiders, verenigingsmanagement, 

KNGU en eventuele andere betrokkenen bij de wedstrijdsport 
 De trainer zorgt voor ontwikkeling van kennis en kunde en voldoende scholing voor 

het niveau wat lesgegeven wordt. Zie bijlage 3 voor het KNGU-beleid omtrent 
licentie-eisen.  

 Zie bijlage 2 voor alle afspraken voor leiding 

 
8.4. Rol van het verenigingsmanagement 
 Het verenigingsmanagement zorgt voor een adequate accommodatie 
 Het verenigingsmanagement faciliteert bevoegde en bekwame coaches en biedt 

ontwikkelingsmogelijkheden en bijscholing (zie bijlage 3 voor scholingseisen per 
niveau) 

 Het verenigingsmanagement organiseert minimaal 2 bijeenkomsten per jaar voor de 
binding van het team van kader en uitwisseling van ideeën.  

 Het verenigingsmanagement ontwikkelt een sporttechnisch beleid in samenwerking 
met de leiding en vertaalt dat in werkwijzen en jaarplannen 

 Het verenigingsmanagement schept de voorwaarden voor een veilig sportklimaat 
 Het verenigingsmanagement ontwikkelt een financieel beleid en voert het financiële 

beheer 
 Het verenigingsmanagement kijkt elk seizoen naar de mogelijkheden voor het 

organiseren van activiteiten en evenementen 
 Het verenigingsmanagement optimaliseert samenwerking & clubbinding 
 Het verenigingsmanagement werkt samen met partner-sportorganisaties, KNGU en 

gemeentebestuur 
 Het verenigingsmanagement communiceert met partners, media en bevolking 

 

8.5. Aanwezigheidsplicht trainingen en activiteiten 
 De algemene regel voor selectielidmaatschap is dat afwezigheid van de turnster als 

uitzondering wordt gezien. Wanneer een turnster verhinderd is wordt de train(st)er 
hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.  



 

 Wij tolereren een afwezigheid van 10%. Dit houdt in dat niet meer dan 1 op 
de 10 trainingen kan worden gemist. 

 Tijdens activiteiten waarbij de vereniging zich promoot (bijvoorbeeld demonstraties) 
worden de turnsters van Turnstad Groningen geacht zich in te zetten.   
 

 

9. Opleiding stagiaires en assistenten 

 Als vereniging stellen wij de veiligheid van de turnster voorop. Turnstad Groningen 
zal ervoor zorgen dat er ten alle tijden een gecertificeerde train(st)er aanwezig is 
volgens de richtlijnen van de KNGU (zie bijlage 3) 

 In het kader van de veiligheid van de turnsters en in het kader van 
kwaliteitsverbetering biedt de vereniging mensen de kans om zich op te leiden 
binnen onze vereniging; via de opleiding Sport en Bewegen van het Alfa College, de 
ALO of middels de door de KNGU aangeboden scholingen. Dit kan tot gevolg hebben 
dat uw kind op trainingen en wedstrijden wordt begeleid door een 
assistent/stagiaire, uiteraard ten alle tijden onder supervisie van een gekwalificeerde 
train(st)er.  
 

10. Vragen/opmerkingen 
 Mocht de turnster/ouder(s) turn technische vragen hebben, kunnen zij terecht bij de 

train(st)er van de betreffende selectiegroep.  
 Met andere, algemene vragen, kan met terecht bij de verenigingsmanager 

verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl 

  



 

Afspraken turnsters in de Turnhal     Bijlage 1 

 

 Je bent op tijd aanwezig bij de training: 10 minuten voor aanvang 
 Je bent bij voorkeur elke training aanwezig en zegt niet constant af. De afwezigheid 

mag niet meer dan 10% van de reguliere trainingen zijn.  
 Wanneer hier te vaak van afgeweken wordt kan dat betekenen dat er een gesprek 

volgt waarbij we je aanraden niet langer aan wedstrijdsport via onze selectiegroepen. 
 Wanneer je niet aanwezig kan zijn, meld je dit tijdig in een privébericht aan je 

train(st)er. Tijdig is dus niet pas een half uur van tevoren, maar bij voorkeur 24 uur 
van tevoren of in de ochtend van de trainingsdag.  

 Je helpt actief met het klaarzetten van de materialen indien nodig net als het 
opruimen aan het einde van de training.  

 Je traint in officiële turnkleding, een t-shirt over een pakje/ turnhemd mag, maar 
moet uit wanneer leiding daarom vraagt bij het vangen bijvoorbeeld.  

 Je kleedt je om in de kleedkamer en niet bij de tribune 
 Je mag 5 minuten voor aanvang van je training de zaal in. Je houdt daarbij rekening 

met de andere groep die nog traint en zorgt dat zij geen last van je hebben.  
 Als de training is afgelopen verlaat je direct de zaal 
 Lange haren zijn vast en de sieraden zijn af.  
 Je gaat respectvol en sportief met elkaar om in de turnhal zowel met andere leden 

als met de leiding, maar ook met sporters van andere verenigingen tijdens 
wedstrijden.  

 Je bent gemotiveerd om thuis ook opdrachten uit te voeren zoals het bijhouden van 
kracht/lenigheid tijdens de vakanties.  

 Je bent je ervan bewust dat je plek in de turnhal geen recht is, maar dit verdient door 
middel van je inzet en houding.  

  



 

Afspraken leiding Turnhal      Bijlage 2 
 
Algemene regels: 
- Werk systematisch 
- Wees een goed voorbeeld  

- Draag altijd sportkleding als je lesgeeft 
- Draag lang haar vast 
- Nuttig geen eten & drinken elders in de turnhal dan bij tribune/ trap 
- Wees altijd op tijd 
- Let op je taalgebruik  

- Ga respectvol om met turn(st)ers 
- Ga respectvol om met ouders van de turnsters en betrek hen bij mogelijke wijzigingen in 

het trainingsschema van de turnster.  
- Toon empathie 
- Genereer positieve energie 
- Schep en bewaak een veilig sportklimaat 
- Heb oog voor het toekomstperspectief van turn(st)ers (ook in combinatie met school/ 

werk-sport)  
- Leiding voelt zijn/haar verantwoordelijk voor zijn groep 

- Reflecteer dagelijks op het eigen functiegedrag  
- Werk samen met collega’s, overige begeleiders, clubmanagement en KNGU 
 
Samenwerking in de hal: 
- Indien leiding ziek/afwezig is laat hij/zij dit weten aan sporters, collega’s en 

verenigingsmanager 
- Leiding regelt zelf vervanging bij afwezigheid (m.u.v. ziekte) en meldt dit bij 

verenigingsmanager  
- Indien leiding te laat dreigt te komen laat hij/zij dit de sporters + collega’s z.s.m. weten 
- Materialen klaarleggen en opruimen doe je in je eigen trainingstijd 
- Materiaal opruimen volgens het schema dat is ingedeeld (wordt z.s.m. gemaakt)  
- Materialen (met name grote dingen) laten liggen gaat altijd in overleg 
- Groepen worden in overleg (eerlijk) verdeeld over de toestellen volgens een rooster van 

toestelindeling (wordt z.s.m. gemaakt)  
- Indien je wil afwijken van de toestelrondes overleg je dit met alle aanwezige leiding 
- Materiaal uit het hok/de kast wordt altijd na gebruik teruggelegd op dezelfde plek 
- Maak gebruik van elkaars kwaliteiten waar dat kan! 
- Maak samen een schema van wedstrijdbegeleiding waar rekening wordt gehouden met 

zoveel mogelijk door laten gaan van trainingen en geen overbezetting op wedstrijden.  
 
  



 

Communicatie groeps app: 
- Laat het weten als je niet komt trainen met je groep 
- Laat het weten als iets niet (goed) was opgeruimd 
- Deel initiatieven of leuke ideeën met elkaar 
- Deel succesjes en mooie methodes via instagram 
- Laat aan de verenigingsmanager weten als er nieuwe leden in de turnhal willen turnen 

(i.v.m. wachtlijst)  
  



 

Scholingseisen kader per turnniveau     Bijlage 3  

 

 


