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Gegevens 
De organiserende Club: ______________________________ te _________________  

(relatienummer : __________________________) 

Naam invuller:_______________________________________________________________ 

Functie:_____________________________________________________________________ 

Contactpersoon wedstrijd:___________________________________________________ 

Contactadres:______________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________________ 

E-mailadres:_________________________________________________________________

IBAN nummer:_______________________________________________________________ 

Ten name van:_______________________________  te: ___________________________ 

DG Fundamentals : Meetmoment 

Aantal Banen :  _____________________________________________________________ 

Aantal Rondes :  _____________________________________________________________ 

Discipline :  _____________________________________________________________ 

Kostendrager : _____________________________________________________________ 

Op (datum) : _____________________________________________________________ 

Sporthal : _____________________________________________________________ 

Te : _____________________________________________________________ 

*1 baan staat gelijk aan 5 groepjes met kinderen (+- 25 kinderen)

Te ontvangen bedrag:

Vergoeding is per baan, per ronde. Organiserende vereniging ontvang €125 per 
baan per ronde. 

mei ’22 

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/harmonisatie-en-kostendragers#category-140
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Inschrijven sporters 

Er kan alleen van de organisatie overeenkomst en de bijbehorende vergoeding 
gebruik worden gemaakt wanneer de vereniging zich heeft ingeschreven via het 
inschrijfsysteem van de KNGU voor DG Fundamentals, de Onderbouw 
meetmomenten. Nadat de inschrijvingen zijn gesloten (zie het draaiboek voor de 
inschrijftermijnen; turnen dames/turnen heren)  

Op basis van de inschrijving zullen de organisatie commissies (verschilt per gebied 
wie dit is) een indeling maken van de verenigingen die samen de DG Fundamentals 
meetmomenten voor de onderbouw turnsters en turners gaan organiseren. Op het 
moment dat je de indeling hebt ontvangen van de desbetreffende organisatie 
commissie kunnen de verenigingen onderling met elkaar bepalen wie de 
organiserende vereniging wordt. De organiserende vereniging vult dan deze 
organisatie overeenkomst in en stuurt deze op, zie hieronder Organisatie 
Overeenkomst. 

Deelnemersgelden 

Vanuit de inkomsten van de deelnemers kan een meetmoment mogelijk gemaakt 
worden. Ongeveer 50% van de inschrijfgelden gaat via de vaste bijdrage richting de 
organiserende club door middel van deze organisatie overeenkomst. De andere 
50% van het inschrijfgeld wordt door de KNGU besteed aan:  

- Materiaal zoals de diploma’s, jurybriefjes en stickers;

- Promotiemateriaal;

- ICT, zoals het inschrijfsysteem;

- Beschikbaar stellen van E-learning voor de juryleden.

https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/inschrijfsysteem
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/documenten#category-232
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-heren/documenten#category-238
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Organisatie overeenkomst 

De organiserende club ontvangt, door het invullen van deze organisatie 
overeenkomst, van de KNGU een vaste bijdrage van € 125,- per baan en per ronde. 
De vereniging dient hiervoor het bovenstaande organisatie overeenkomst op te 
sturen, met daarbij de informatie / deelnemerslijst van het meetmoment. De vaste 
bijdrage dient als tegemoetkoming voor de volgende kosten:  

- Accommodatie huur;

- Gebruik (spel)materialen / geluidsapparatuur;

- Lunches en consumpties;

- Gebruik computerapparatuur;

- Druk- en kopieerkosten;

- EHBO/sportmedische begeleiding/ reiskosten juryleden (indien de organiserende
vereniging dit beschikbaar wil stellen).

De organisatie overeenkomst inclusief de deelnemerslijst dient de vereniging in één 
keer te declareren bij de KNGU. De documenten graag mailen in PDF format naar 
rekeningen@kngu.nl. De organisatie overeenkomst kan tot uiterlijk 3 maanden na 
afloop van het evenement worden ingediend.

Bestellen van de materialen 

Het bestellen van de onderstaande materialen kan via de organisatie commissie 
waarvan jullie de verenigingsindelingen hebben ontvangen. Materiaal dienen 
uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het meetmoment bestelt te worden bij de 
organisatie commissie. De organiserende club geeft dan op naar welk adres de 
onderstaande materialen opgestuurd kunnen worden.  

Materialen die besteld kunnen worden zijn: 

- Jurybloks
- Diploma’s met bijbehorende stickers
- Organisatiepakket met aankleding voor de zaal (geldt alleen voor het 1e

meetmoment)

mailto:declaraties@kngu.nl
mailto:rekeningen@kngu.nl
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