
 
 

Instemmingsverzoeken Algemene Ledenvergadering 
donderdag 1 december 2022 
 

1. Benoeming bestuurslid secretaris 
Rianne Wisgerhof 
Voorstellen, motivatie rol en vervolgens stemming 
 
2. Beleid vakantietrainingen selectieleden 
Met ingang van het seizoen 2022/2023 willen we onderstaande procedure hanteren. 
 
Een lesseizoen bestaat gemiddeld uit 40 weken, exclusief vakanties. Dit is gelijk aan een schooljaar. 
Door de spreiding en verschuiving van de zomervakantie tussen de regio’s Noord, Midden en Zuid 
kan dit per seizoen enigszins afwijken (tussen 38 en 42 weken). De contributie is gebaseerd op een 
seizoen van 40 weken. 

Vanuit de selectiegroepen is de wens om in de onderstaande vakantieweken door te trainen. 
Belangrijkste reden is dat er regelmatig in het weekend na de vakantie of zelfs in de vakantie 
wedstrijden zijn. 

In totaal gaat het om maximaal twaalf extra vakantietrainingen: zes weken x twee dagen x vier uur. 

Herfstvakantie, 1 week Kerstvakantie, 2 weken 

Voorjaarsvakantie, 1 week Meivakantie, 2 weken 

 
Bekostiging extra trainingsdagen 
1. Vrijgekomen gelden vanuit feestdagen 
Binnen het seizoen vallen jaarlijks ook enkele officiële feestdagen, zie hieronder, waarop geen les 
wordt gegeven. Als deze feestdagen niet in bovengenoemde vakantieweken of op zondagen vallen, 
dan betekent dit dat we niet de turnhal in De Zijde hoeven af te huren. Deze ‘vrijgekomen gelden’ 
kunnen worden ingezet voor een deel van de bekostiging van de extra vakantietrainingen. 
Gemiddeld gezien, gaat het jaarlijks om vijf tot zes dagen. 
 
Officiële feestdagen 
 

Sinterklaas, 5 december 1e en 2e Kerstdag, 25 en 26 december 

Oudejaarsavond, 31 december Nieuwjaarsdag, 1 januari 

Goede Vrijdag 2e Paasdag 

Koningsdag, 27 april Bevrijdingsdag, 5 mei 

Hemelvaart 2e Pinksterdag 

 
Nb. Trainingen die uitvallen als gevolg van wedstrijden of clubevenementen kunnen niet als 
compensatie worden ingezet. 

2. Begroting, externe gelden 
Om de overige dagen te kunnen bekostigen, wordt jaarlijks een bedrag opgenomen in de begroting. 
Het bestuur probeert zoveel mogelijk deze kosten via externe gelden (sponsoren) te bekostigen, 
omdat het geen tegemoetkoming voor alle leden is, maar alleen de selectieleden. 
 
Nb. Er is expliciet voor gekozen om de kosten niet te verhalen op de selectieleden. Het 
contributiegeld en andere bijkomende kosten voor wedstrijden en kleding zijn voor deze groep al vrij 
hoog. 
 
  



 
 
Locatie 
Aangezien het huren van De Zijde t.o.v. andere turnhallen relatief duur is, is het streven dat trainers 
de helft van de vakantietrainingen op een andere, goedkopere, locatie (o.a. Zoetermeer) laten 
plaatsvinden. 
 
Communicatie 

• De planning van de vakantietrainingen voor het aankomende seizoen wordt door een of 
meerdere trainers gecommuniceerd aan de selectieleden. 

• Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een locatie. 

• Alle clubevenementen, feestdagen en vakanties worden op de website vermeld. 
 


