REGLEMENT VOOR LIDMAATSCHAP SELECTIE GYMNASTIEKVERENIGING TEMPORA
1. Zij die lid van de selecties zijn, verplichten zich op alle trainingen aanwezig te zijn.
2. Men dient op tijd aanwezig te zijn.
3. Trainingsopdrachten dienen stipt te worden opgevolgd.
4. Bij absolute verhindering, vóór de training bij de train(st)er afmelden.
5. Bij eventuele blessure (indien mogelijk) toch op de training aanwezig zijn.
6. Wordt een training een aantal malen gemist of afgemeld zonder geldige reden, dan volgt uitsluiting van de
selectie. De leiding neemt hierover de beslissing.
7. Tempora verplicht zich voor de divisies 2 en 3 tot 3 x 2,25 uur training per week; voor divisie 4 en 5 2 x 2,25 uur
training en voor de pré-selectie 1 x 2,25 uur training per week te geven, behalve gedurende de officiële
vakantieperiodes van de plaatselijke basisscholen. Dan eventueel lesuren in overleg met leiding. Dit houdt in dat
selectieturnsters in divisie 2 en 3 verplicht zijn 3 trainingen per week te volgen; in divisie 4 en 5 minimaal 2
trainingen en voor de pré-selectie minimaal 1 training per week. Hiervoor dient contributie betaald te worden, zoals
staat omschreven op de website.
8. Wanneer men voor een wedstrijd is ingeschreven, is men verplicht hieraan ook deel te nemen. Zo niet, dan zullen
gemaakte kosten worden verhaald.
9. Op wedstrijden is men verplicht de voorgeschreven kleding te dragen. Afwijkingen alleen in overleg met de
train(st)er.
10. Voor wedstrijden krijgt men een trainingspak in bruikleen. De pakken blijven eigendom van de vereniging.
Hiervoor wordt jaarlijks € 10,- ingehouden. De trainingspakken worden alleen tijdens wedstrijden gedragen. Voor
het kwijtraken van een (deel van het) pak of niet inleveren bij stoppen, worden de kosten in rekening gebracht.
11. Bij onvoldoende resultaten en motivatie kan verwijdering uit de selectie volgen.
12. Toetreding tot de selectie kan uitsluitend op uitnodiging van de train(st)er, met toestemming van de ouders.
13. Officieel lidmaatschap van de selectie kan pas plaatsvinden na een proefperiode. Gedurende deze proefperiode
krijgt het aspirant-lid, naast het reguliere lesuur per week, 2,25 uur selectietraining op een door de train(st)er aan te
geven dag.
14. Gedurende deze proefperiode wordt geen selectie-contributie geïnd; wel de bestaande contributie van de
zaalsportvereniging.
15. Aan het einde van de proefperiode beslist de train(st)er over definitieve toetreding tot de selectie en hoeveel uur
dit zal zijn.
16. De leiding zal 2 maal per jaar (begin en einde wedstrijdseizoen) evalueren en beoordelen of het zinvol is dat een
meisje lid blijft van de selectie.
17. Leden van de selectie verplichten zich om 1 dag per jaar beschikbaar te zijn voor fondsenwerving ten behoeve
van de vereniging. Wanneer een lid op die bepaalde dag niet verschijnt, volgt uitsluiting van de selectie, tenzij een
zeer geldige reden wordt gegeven.
18. Het lidmaatschap geldt voor tenminste de duur van het lopende seizoen en wordt behoudens de hiervoor
genoemde uitsluitingen steeds met een seizoen verlengd. Het seizoen loopt van augustus t/m juli van het jaar erop.
Wanneer men een volgend seizoen niet meer wenst deel te nemen, dient uiterlijk op 30 juni daaraan voorafgaande
een afmeldformulier te zijn ingeleverd bij de ledenadministratie van de gymnastiekvereniging.
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