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Nieuwsbrief mei 2018 
 

De Page Turner 
 

Het einde van het seizoen komt steeds dichterbij.  De meeste 

wedstrijden zitten er op maar we sluiten het seizoen dit jaar af met een 

nieuwe wedstrijd, namelijk de onderlinge toestelfinale!  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Onderlinge toestelfinale  

 

Zoals jullie aan het begin van het seizoen in  

de jaarplanning hebben kunnen zien,  

sluiten we dit jaar het seizoen af met een  

onderlinge toestelfinale! 

Dit houdt in dat er per categorie een  

kampioen naar voren komt per toestel.  

 

Deelname aan de onderlinge toestelfinale  

kost €5. Inschrijven doe je door middel van  

een envelop met de naam van uw  

dochter/zoon met €5 erin in te leveren tijdens de les (de meiden 

uit de selectie worden automatisch ingeschreven, voor hen zitten de 

wedstrijdkosten bij de contributie inbegrepen)  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Wanneer:           30 juni 2018 

Tijd:                      vanaf 14.30 uur 

Waar:                  sporthal de Zijde (Zijde 2 te Bergschenhoek) 

Voor wie:            leden vanaf 6 jaar 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zodra we alle inschrijvingen hebben ontvangen, kunnen we aan 

de slag met het definitieve tijdschema en deze met jullie delen. 

 

Let op; het dragen van het Omnisport2B turnpakje is verplicht op 

wedstrijden. Heeft uw dochter er nog geen? Dan kunt u hem 

bestellen via de volgende link; https://www.tt-

gymnastics.nl/turnpakjes/turnverenigingen/turnpakje-v408.html  

We hopen dat jullie allemaal meedoen! Wij hebben er zin in. 

 

 

Social media  

 

De turnafdeling van Omnisport 

heeft nu ook een eigen 

Facebookpagina, heb jij ons al 

geliked?  

fb.me/omnisport2bafdelingturne

ngymnastiek 

 

Naast een Facebookpagina zijn 

we sinds kort ook actief op 

Instagram, onder de naam; 

Omnisport 2B – Afdeling Turnen. 

Volg jij ons al?!  

 

Te vinden in deze editie van 

de Page Turner.. 

   

Zoals hiernaast te lezen is, staat 

er weer een leuk evenement op 

de planning waar de inschrijving 

inmiddels voor geopend is. 

Verder kan je een leuk stuk over 

het diploma turnen lezen, wordt 

de accommodatie van het 

turnkamp bekend gemaakt en 

lees je over een besluit van de 

KNGU met betrekking tot 

turnbroekjes. Tot slot lichten we 

de privacywet kort toe en 

uiteraard worden de jarige 

leden (alvast) gefeliciteerd!   

https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnverenigingen/turnpakje-v408.html
https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnverenigingen/turnpakje-v408.html
https://fb.me/omnisport2bafdelingturnengymnastiek
https://fb.me/omnisport2bafdelingturnengymnastiek
https://fb.me/omnisport2bafdelingturnengymnastiek
https://fb.me/omnisport2bafdelingturnengymnastiek
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Diploma turnen  

 

‘Zaterdag 14 april was het weer zover: diplomaturnen in de Sterrenhal. Terwijl de lentezon zijn best 

deed door te breken, en er behoorlijk wat kinderen in de naastgelegen speeltuin De Kievit te zien 

waren, stroomde de Sterrenhal vol met jongens en meisjes in turnpakjes. Vanaf de tribune was het 

een mooi gezicht. Een bonte verzameling van jong, oud, groot, klein, recreatief en selectie die hun 

beste beentje voor zetten op de verschillende toestellen. 

De middag begon met een warming-up. Op de beat van de muziek een paar rondjes rennen door 

de hal en wat rek- en strekoefeningen. Vrij snel daarna begon het echte werk: de oefeningen op de 

toestellen. De ouders op de tribune kregen een mooi inkijkje in de nieuwe vaardigheden die de 

kinderen inmiddels onder de knie hebben gekregen. Er waren prachtige draaien aan de brug te zien, 

uiterst geconcentreerde gezichten op de balk en prachtige acrobatiek op de mat. De kinderen die 

nog niet zo lang turnen konden goed zien wat ze nog allemaal meer kunnen leren en de oudere 

kinderen konden goed zien welke vorderingen ze al gemaakt hebben. Het plezier straalde ervan af. 

De kinderen hebben de afgelopen weken hard getraind op de oefeningen. Na afloop waren de 

meeste kinderen er dan ook wel van overtuigd dat ze hun diploma gehaald hadden. Een voor een 

werden de namen afgeroepen en kwam een bonte verzameling van diploma’s voorbij. 

Selectiediploma’s, maar ook recreatieve diploma’s van A tot en met E. De ouders namen een foto 

van hun kroost die trots hun diploma omhoog hielden terwijl ze op een bank stonden. Met een 

groepsfoto tot slot zat het middagje diplomaturnen er al weer op. Voor de kinderen was het leuk om 

samen te turnen en een mooie bevestiging van hetgeen ze allemaal geleerd hebben de afgelopen 

tijd. Voor de ouders was het erg leuk om hun kinderen “in actie” te zien. Thuis was er napret met het 

bekijken van de foto’s en filmpjes en werden in de woonkamer nog een paar turnoefeningen 

herhaald. Er werd alweer met veel plezier uitgekeken naar de volgende turnles.’ 

 

Geschreven door; Tanja Gellweiler, moeder van Erin 
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Turnbroekjes 

Inmiddels een paar geleden kregen wij de volgende mail binnen vanuit de KNGU;  

 

-- In de afgelopen jaren hebben wij frequent vragen ontvangen of het dragen van een turnbroek(je) 

is toegestaan op wedstrijden. Samen met de technische commissies, Statutencommissie, coördinator 

Veilig Sportklimaat, e.a. hebben wij de mogelijkheid om de regelgeving over dit onderwerp te 

veranderen besproken. Dit heeft geleid dat wij per direct het dragen van een turnbroek(je) toestaan 

op wedstrijden zonder aftrek in de beoordeling. 

Voorlopig hebben wij deze mogelijkheid als volgt omschreven naar alle technische commissies “het 

dragen van een turnbroek(je) tijdens wedstrijden is toegestaan (géén aftrek in de beoordeling), mits 

nauwsluitend en passend bij de bovenkleding en moet voldoen aan sportieve veilige en esthetische 

principes”. 

De landelijke technische commissies dienen deze wijziging van de regelgeving nog nader uit te 

werken voor hun betreffende discipline en vast te leggen in het technisch reglement. 

Iedere landelijke technische commissie informeert haar achterban voor 1 april 2018 over de 

uitwerking en daarmee de exacte formulering binnen hun discipline. -- 

 

Op zaterdag 21 april hebben we een wedstrijd gehad en er waren al wat meiden die hun 

turnbroekje liever aan hielden. Sommige meiden voelen zich prettiger met broekje en sommige 

turnen liever zonder broekje, daarom hebben wij besloten dat we de keuze van het turnbroekje bij 

onze turnsters laten.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnkamp 

We zijn druk bezig met de organisatie van het turnkamp. Inmiddels hebben we al meer dan 35 

inschrijvingen. Er zijn nog een paar plekken over, dus als je mee wilt en je nog niet bent 

ingeschreven, doe dit dan snel en stuur een mailtje naar turnbestuur@omnisport2b.nl  

Zoals in de vorige Page Turner beloofd maken we de accommodatie bekend! We gaan op kamp 

naar een grote gezellige boerderij in De Moer met de naam Arbeid-Albelt. Hieronder staan een 

aantal foto’s van de accommodatie.  

 

 

mailto:turnbestuur@omnisport2b.nl
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Privacywet  

Dit jaar gaat er een nieuwe wet in werking. Deze wet gaat over de privacy en gebruik van gegevens. Ook wij, 

als vereniging, worden door deze nieuwe wet geraakt. 

Het doel van deze wet is een bewustwording van het omgaan met persoonsgegevens en het beschermen 

daarvan. In de hedendaagse samenleving zijn er heel erg veel gegevens in omloop. Veel informatie is nodig, 

sommige data wordt onnodig verzameld en bewaard. Ook wij hebben gegevens in ons beheer. Gegevens van 

de leden, gegevens van de trainers en vrijwilligers. Ook wij gaan hier zorgvuldig mee om. Daar mag je ons ook 

op aanspreken. 

Conform de nieuwe wetgeving en om het voor onszelf nog eens goed onder de loep te nemen, hebben wij 

vastgelegd welke gegevens wij hebben en wie daar toegang tot heeft. Dit hebben we vastgelegd in ons 

afdelingsbeleidsplan. Deze zullen we op de site publiceren, zodat jullie deze kunnen lezen. Kort samengevat, 

hebben wij NAW gegevens van onze leden en trainers, rekening gegevens voor de incasso, 

betalingsgeschiedenis en verenigingsgeschiedenis (lessen, wedstrijden, diploma’s). Het afdelingsbestuur heeft 

toegang tot de gegevens. De verenigingspenningmeester heeft toegang tot de betalingsgeschiedenis op 

aanvraag (ter controle van de boeken) en de trainers hebben toegang tot de naam en 

verenigingsgeschiedenis.  

In onze communicatie zullen wij geen andere gegevens delen behalve de namen en eventueel behaalde 

resultaten van wedstrijden of diploma’s. Email, telefoon, adres, enz. zullen wij niet delen, tenzij hier vooraf door 

de betreffende personen expliciet toestemming voor is gegeven. 

Wat betekent dit concreet voor jullie, voor ons? Wij zullen iedereen een nieuw inschrijfformulier toesturen met 

wat explicieter de toestemming voor het gebruik van de gegevens. Hier staat ook dat we – heel beperkt en 

alleen met het doel om de vereniging in een leuk daglicht te zetten – gebruik maken van foto’s voor (social) 

media. Als een lid dit niet wenst, kunnen ze dit expliciet aangeven, zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

We zullen deze leden dan niet in groepsfoto’s opnemen die we, bijvoorbeeld, naar de krant sturen. Ook kan 

een lid aangeven of ze wel of niet in een whatsapp groep willen worden opgenomen. Hiermee delen we 

immers het telefoonnummer. 

Het is bij elkaar best een hoop complexe informatie. Als je meer wil weten over dit onderwerp, neem gerust 

contact op met het bestuur. 

  

Algemene Leden Vergadering 

Bij deze nodigen wij jullie uit voor onze Algemene Ledenvergadering 

die zal worden gehouden op woensdag 20 juni in ’t Akkerfietje bij 

sporthal de Ackers, Groeneweg 27, 2661 AL Bergschenhoek. De 

inloop is om 19u45 en we beginnen stipt om 20u.  

 

De agenda is als volgt vastgesteld:  

1. Opening van de ALV door de secretaris.  

2. Mededelingen en vaststellen van de agenda (oa secretaris is 

plaatsvervangend voorzitter in deze vergadering) 

3. Overzicht afdelings- en overkoepelende besturen en 

verslagen van de afdelingen 

4. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2016 en verslag 

kascontrolecommissie  

b. Decharge over het gevoerde beleid en de financiën.  

5. Protocol verkiezing bestuursleden  

6. Verkiezing 

a. Voorstellen kandidaturen voorzitter, 

penningmeester, secretaris, bestuursleden  

b. Verkiezing   

7. Rondvraag  

8. Sluiting  

  

 

Jarige leden 

Voor al onze jarige leden in mei en 

juni, (alvast) gefeliciteerd!! 

Mei:  

Amélie, Benthe, Diantha, Faye, Inez, 

Maud, Maureen, Nikki, Phileine, 

Robin, Tovah 

Juni: 

Amber, Amy, Daimy, Danique, Erin, 

Jadah, Jose, Keo, Pepijn, Xiamayra 

 


