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In dit Reglement wordt verstaan onder:  
a. DE STICHTING:   Stichting Turnschool Alianza Waalwijk gevestigd te Waalwijk;  
 
b. HET BESTUUR:  het volgens Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement 

benoemde bestuur van onder a genoemde stichting;  
 
c. DAGELIJKS BESTUUR:  het deel van het onder b genoemde bestuur, bestaande uit 

de voorzitter, de eerste secretaris en eerste penningmeester. 
  
d. REGLEMENT:   elk volgens Artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement  

vast gestelde reglement;  

 
 
De gelegenheid bieden aan de leden van de gymnastiekverenigingen uit de gemeente 
Waalwijk om in een optimale trainingsaccommodatie onder verantwoorde ARBO 
omstandigheden op niveau te kunnen turnen. 
 

 
 
Optimaal turn technisch klimaat aanbieden waarin turnsters en turners opgeleid worden 
vanaf de 5e divisie tot het niveau Eredivisie. 
 
Het bevorderen en het doen bevorderen van het beoefenen van de turnsport in al haar 
verschijningsvormen;  
Het verenigen van alle beoefenaars van de turnsport in het bijzonder die in de gemeente 
Waalwijk;  
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
Alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn.  
Bij het uitwerken van dit doel hanteert de Turnschool Alianza daarbij als uitgangspunten:  
Het erkennen en eerbiedigen van het recht op eigen identiteit op grond van overtuiging, 
geloof, ras, geslacht, geaardheid en taal van alle leerlingen en docenten van turnschool 
Alianza.  
Het scheppen van zodanige voorwaarden dat, met respect voor elkaars opvattingen en 
op basis van gelijkwaardigheid, recht wordt gedaan aan de beleving van het turnen van 
allen binnen turnschool Alianza.  
 

  
 
Het beleid van de Stichting is er op gericht de leden van de vijf gymnastiekverenigingen 
uit de gemeente Waalwijk in de gelegenheid te stellen om "op niveau" het turnen te 
kunnen beoefenen.  
Het continue blijven verbeteren en verder uitbouwen van het bestaande lesaanbod.  
Versterken en verhogen van het kennisniveau technisch kader.  
 

 

 

Artikel 1 Definities 

Artikel 2 Visie 

Artikel 3 Doelstelling 

Artikel 4 Beleid 



Schoolreglement Turnschool Alianza Waalwijk 

Versie 06 

08-06-2021 

Wijzigingen 

 

  

 

  
 
Aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier op de 
website.  
 

 
 

Schriftelijke opzeggingen (onder vermelding van uw lidnummer) kunt u 4 maal per jaar 

sturen naar de ledenadministratie.  

- Opzeggingen die vóór 1 maart doorgegeven zijn gaan per 1 april in.  

- Opzeggingen die vóór 1 juni doorgegeven zijn gaan per 1 juli in.  

- Opzeggingen die vóór 1 september doorgegeven zijn gaan per 1 oktober in.  

- Opzeggingen die vóór 1 december doorgegeven zijn gaan per 1 januari in.  

U kunt opzeggen door een mail te sturen naar: ledenadministratie@turnschool-alianza.nl.  

of u kunt uw opzegging doorgeven via de leden module. 

Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden. 

Niet tijdig opzeggen houdt in dat het lidmaatschap automatisch met 1 kwartaal 

wordt verlengd. 

Het recht om te kunnen turnen binnen de turnschool vervalt indien de turner of    
turnster geen leerling meer is van Turnschool Alianza.  
 
 
 
U bent zelf verantwoordelijk om Turnschool Alianza op de hoogte te stellen van 

onderstaande wijzigingen per e-mail ledenadministratie@psvgymnastiek.nl of schriftelijk 

naar het secretariaat.  

- Verhuizing  

- E-mailadres  

- Telefoonnummer  

- Bankrekeningnummer  

Bij het niet doorgeven van een wijziging bestaat het risico dat wij u niet meer 

kunnen bereiken. 
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Artikel 6 Afmelden / mutaties 
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• De inschrijfkosten voor een lid zijn eenmalig € 25,00 

• De actuele tarieven worden gepubliceerd op onze website http://turnschool-

alianza.nl/lidmaatschap/contributie/ 

• De jaarlijkse contributiebedragen worden één keer per jaar vastgesteld en 

geïndexeerd, met een percentage dat in ieder geval gelijk is of hoger is dan de 

procentuele stijging van het CBS cijfer. 

• De contributie is inclusief KNGU bondscontributie, wedstrijdkosten KNGU   
wedstrijden, wedstrijdpaspoort (drie jaar geldig). 

• Turnschool Alianza is een vrijwilligersorganisatie. Om onze vrijwilligers niet extra 
te belasten worden geen aparte facturen verstuurd van de bondscontributie, 
wedstrijdkosten en wedstrijdpaspoort.  

• Op het moment dat door de KNGU de bondscontributie wordt verhoogd, zullen wij 

dit doorberekenen in onze contributie. 

• Wijzigingen in de contributie zullen via de website gecommuniceerd worden. 

• Bij eventuele restitutie wordt de bondscontributie niet terugbetaald. 

• De contributie wordt 4 keer per jaar geïnd middels automatische incasso. 

• Het incassant ID van Turnschool Alianza is: incassant-ID NL95ZZZ516083160000.  

• Voor leden die in de loop van het seizoen lid worden zal de resterende contributie 

voor de periode waarin men lid is geworden in het eerst volgende kwartaal geïnd. 

• Vakantieperioden dienen doorbetaald te worden. In de contributievaststelling is 

hier rekening mee gehouden. 

Te verwachten incasso maand: Betreft de maanden: 

januari januari, februari en maart 

april april, mei en juni 

juli juli, augustus en september 

oktober  oktober, november en december 

 

De contributieperiode staat vermeld op de factuur. 

• Indien een lid voor langere aaneengesloten periode afwezig is (blessure/ziekte) 
kan met het bestuur een afwijkende contributieregeling worden overeengekomen.  
Betaling op basis van 1 uur les per kwartaal.  
Dit is van toepassing wanneer vooraf vastgesteld kan worden dat een leerling één 
kwartaal of meerdere kwartalen niet mee kan trainen. Dus het betreft altijd een 
heel kwartaal niet drie, vier, vijf of tien weken.  
Het niet mee kunnen trainen gaat in op 1 januari of 1 april of 1 juli of 1 oktober.  
In bijzondere gevallen is restitutie achteraf, van de betaalde kwartaal contributie, 
met een minimum van 1 lesuur per kwartaal, ook mogelijk indien een leerling het 
gehele kwartaal niet heeft kunnen trainen door ziekte of blessure.  
 

• Indien een lid, bij herhaling, in gebreke blijft bij betalingen verschuldigd aan 
Turnschool Alianza, zal het betreffende lid worden uitgesloten van alle trainingen 
en deelname aan turnwedstrijden. Ook het lidmaatschap van de KNGU wordt 
ontbonden.  

• Betalingen kunt u krijgen voor de contributie, help regeling of anderzijds.  

Artikel 7 Contributie 
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Jaarlijks organiseert de turnschool turnwedstrijden om enerzijds de leden een 
turnwedstrijd aan te bieden in hun directe omgeving waardoor familie vrienden en 
kennissen in de gelegenheid zijn de verrichtingen te komen aanschouwen. Anderzijds is 
het de bedoeling financieel rendement uit een georganiseerde turnwedstrijd te halen.  
Deze turnwedstrijden kunnen alleen plaatsvinden wanneer er voldoende vrijwilligers zijn 
die meehelpen. Door het meehelpen ontstaan er ook contacten onderling.  
Met het aanmelden als leerling van turnschool Alianza, gaan de ouders / familie en turner 
of turnster vanaf 18 jaar, een inspanningsverplichting aan per lid voor het mede 
organiseren van turnwedstrijden. (Bij meerdere leden uit één gezin, evenzovele 
verplichtingen om mee te helpen.)  
 
De inspanningen die gedaan moeten worden om een wedstrijd goed te laten verlopen 
zijn heel divers. Opbouwen en afbouwen van de turntoestellen is van wezenlijk belang, 
maar ook de verkoop van toegangskaarten en de controle daarop, de jury voorzien van 
een drankje enzovoort.  
Het uitgangspunt bij het helpen is niet alleen de werkzaamheden die gedaan moeten 
worden, maar welke werkzaamheden kunnen gedaan worden door de beschikbare 
personen. Met andere woorden, voor personen met beperkingen zijn passende 
werkzaamheden beschikbaar.  
Vanaf de leeftijd van 15 jaar mogen turners en turnsters ook zelf meehelpen met de 
voorhanden zijnde werkzaamheden. Vanaf 18 jaar zijn er in principe geen beperkingen 
meer.  
Het meehelpen tijdens turnwedstrijden levert inkomsten op die voor een aanvulling 
zorgen voor de te korten van de contributie. Het meehelpen komt dus in de plaats van de 
uitgestelde contributie.  
De uitgestelde contributie wordt niet geïnd indien voldaan wordt aan het helpen (2 
dagdelen per jaar) tijdens turnwedstrijden georganiseerd door Turnschool Alianza.  
De uitgestelde contributie wordt jaarlijks vastgesteld.  
 
Opmerking: Het helpen bij turnwedstrijden is onafhankelijk of het een heren of dames 
wedstrijd betreft. Dus ouders / familie van een turnster helpen bij een herenwedstrijd en 
ouders / familie van een turner helpen hij een dameswedstrijd.  
 
Het helpen van ouders / familie is niet verplicht in het betreffende kalenderjaar als een 
lid ingeschreven is in januari, februari, maart, april, mei, juni of juli.  
 
Het helpen van ouders / familie is verplicht voor 1 dagdeel in het volgende kalenderjaar 
als een lid ingeschreven is in augustus, september, oktober, november of december.  
 
Het helpen van meerder dagdelen, wordt ten zeerste gewaardeerd.  
  

Artikel 8 Helpen tijdens turnwedstrijden 
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Door het lidmaatschap van turnschool Alianza bij de KNGU zijn alle leden en trainers 
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.  
 

 
 

Vrijwilligers kunnen onder dezelfde voorwaarden als de leden een beroep doen op de 
collectieve ongevallenverzekering en op de collectieve wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Tevens zijn alle vrijwilligers, bestuursleden, leiding, commissieleden en dergelijke 
aangemeld bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Waalwijk.  
De gemeente Waalwijk heeft een collectieve verzekering afgesloten voor al haar 
vrijwilligers. De verzekering behelst een aansprakelijkheidsverzekering met opzicht  
schade, ongevallenverzekering, ongevallen – inzittendenverzekering en een verzekering 
van persoonlijke eigendommen van vrijwilligers.  
 

 
 
Turnschool Alianza heeft een turnkledingfonds. Het turnkledingfonds zorgt voor een 
financiële bijdrage in het aanschaffen van het turnpakje of turntenue.  
 

 
 
Turnschool Alianza heeft een website en begeeft zich ook op social media.  
Het is leuk om foto`s / filmpjes van wedstrijden, trainingen en ander activiteiten op onze 
website te plaatsen of op Facebook en dergelijke.  
Een lid (ouder / verzorger) die bezwaar heeft kan dit kenbaar maken aan de voorzitter 
van Turnschool Alianza  
Het aangetekende bezwaar wordt schriftelijk bevestigd  
 

 
 
Jaarlijks neemt Turnschool Alianza deel aan de landelijke Grote Clubactie. Alle leden 
worden geacht hieraan deel te nemen. Via inschrijfformulieren kan iedereen zoveel loten 
verkopen als mogelijk.  
 
De opbrengst wordt, indien mogelijk, voor 1/3 gebruikt voor het turnkledingfonds, 1/3 
voor opleidingen en 1/3 wordt gebruikt om de kostprijs te verminderen van de 
contributie.  
 
 
 
 
 
 

Artikel 9 Verzekering leden 

Artikel 10 Verzekering vrijwilligers 

Artikel 11 Turnkleding 

Artikel 12 Foto’s en filmpjes 

Artikel 13 Grote Clubactie 
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A. Het is niet toegestaan etenswaar te nuttigen in de turnzaal. 
  
B. Het is niet toegestaan in de gehele turnhal te roken, alcohol of drugs te gebruiken.  
    In bijzondere situaties is het gebruik van alcohol toegestaan.  
 
C. Toegang tot de turnzaal is niet toegestaan met straatschoeisel.  
 
D. De douches dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden.  
 
E. De verblijfsruimte is tijdens trainingsuren uitsluitend toegankelijk voor de   
ouders/verzorgers van de leerlingen, uitgezonderd zijn deelnemers aan bijscholingen en 
jurycursussen.  
 
F. Tijdens de trainingsuren is het ouders/verzorgers niet toegestaan om in de turnzaal te   
verblijven. Bij aanvang en einde training kan in de berging eventueel overlegd worden 
met de trainers.  
 
G. Het is ouders/verzorgers niet toegestaan de kleedkamers te betreden.  
 
F. De turnhal heeft geen speelvoorzieningen, dus is er geen speelmogelijkheid voor  
kinderen tijdens de trainingen.  
 

 
 
In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, eventueel in 
overleg met de betrokken commissies.  
 

 

Einde Schoolreglement. 

Artikel 14 Turnhal 

Artikel 15 Slotbepaling 


