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1. Inleiding
Het doel van deze bijlage is om de wedstrijdleiding (en organisator) van
turnwedstrijden een richtlijn te bieden bij de financiële afhandeling van
turnwedstrijden die (gedeeltelijk) zijn afgelast door buitengewone
weersomstandigheden.

2. Afkortingen
DTC TH ZH
EUMETNET
KNGU
KNMI

District Technische Commissie Turnen Heren Zuid-Holland
Netwerk van samenwerkende Europese Meteorologische
instituten
Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
(Onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu)

3. Definities
Buitengewone
Weersomstandigheden waarvoor een
weersomstandigheden weerswaarschuwing en/of een weeralarm geldt.
Jurykorps
Het totaal van bij de turnwedstrijden aanwezige KNGU
erkende juryleden inclusief de jury-supervisor.
Organisator
De turnvereniging (of vergelijkbare organisatie) die
verantwoordelijk is voor het inrichten/organiseren van de
sporthal (of vergelijkbare ruimte) en de daarbij
behorende zaken ten behoeve van de uitvoer van de
turnwedstrijden.
Wedstrijdleiding
De DTC TH ZH, die (namens de KNGU) verantwoordelijk is
voor de indeling/inzet van de turners/juryleden tijdens de
wedstrijd, alsmede verantwoordelijk is voor het verwerken
van de wedstrijduitslagen.
Protocol
Het protocol “buitengewone weersomstandigheden”
opgesteld door de DTC TH ZH.
Weercode Geel
Het weer is of wordt potentieel gevaarlijk. Het verwachte
(conform EUMETNET)
weerfenomeen is niet echt uitzonderlijk, maar
waakzaamheid is wel nodig.
Weercode Oranje
Het weer is of wordt gevaarlijk. Er wordt een uitzonderlijk
(conform EUMETNET)
weerfenomeen verwacht. Dit kan gemakkelijk leiden tot
schade of ongevallen. Dit weer levert risico’s op; wees
voorzichtig.
Weercode Rood
Het weer is of wordt zeer gevaarlijk. Er wordt een extreem
(conform EUMETNET)
weerfenomeen verwacht. De intensiteit van de
weerverschijnselen is zeer sterk. Er is op grote schaal risico
voor veel schade en ongevallen. Het weer is
levensbedreigend; wees uiterst voorzichtig.
Weerswaarschuwing
Weersomstandigheden, door EUMETNET/KNMI aangeduid
met de weercode (kleur) geel, oranje of rood.
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Weeralarm

Bijzondere vorm van weerswaarschuwing (weercode
rood).

4. Eigenaar
Deze bijlage is opgesteld door en wordt zo nodig aan veranderende
omstandigheden aangepast door (de penningmeester van) de DTC TH ZH.

5. Toepassing
Deze bijlage is een integraal onderdeel van het protocol “buitengewone
weersomstandigheden” opgesteld door de DTC TH ZH en de toepassing is dus
beperkt tot turnwedstrijden die:
• Onder de verantwoordelijkheid van de DTC TH ZH georganiseerd worden in
de provincie Zuid-Holland en
• Afgelast worden in het kader van het protocol “buitengewone
weersomstandigheden”.

6. Uitgangspunt
Het uitgangspunt van deze bijlage is drieledig en wel:
i.
De turner mag geen schade ondervinden door de afgelasting en dient het
inschrijfgeld (volledig) terug te krijgen,
ii.
De organisator mag geen schade ondervinden door de afgelasting en dient
(ten miste) de werkelijk gemaakte (en onvermijdbare) kosten vergoed te
krijgen,
iii.
De KNGU zal het financiële risico van afgelasting door buitengewone
weersomstandigheden dragen.

7. Beslissingsbevoegdheid
De beslissing om wel/niet/gedeeltelijk over te gaan tot accordering van rekeningen
(of vergelijkbare verzoeken tot financiële compensatie) van de organisator ligt bij de
(penningmeester van de) wedstrijdleiding.
Deze beslissing is bindend en zal pas genomen worden na overleg met de
organisator en de KNGU.

8. Financiële basis
Teneinde de financiële situatie, ontstaan door (gedeeltelijke) afgelasting,
transparant te maken en de negatieve financiële consequenties van afgelasting te
minimaliseren, zullen wedstrijdleiding/organisator:
• Bij het aangaan van contracten (en vergelijkbare financiële toezeggingen)
rekening houden met:
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De mogelijkheid tot afgelasten, door bijvoorbeeld een afgelastingclausule te bedingen,
o De mogelijkheid tot hergebruik, door bijvoorbeeld alleen het jaartal (en
niet de datum) op medailles te graveren.
Zodra er besloten is tot afgelasting:
o Nog niet gemaakte kosten/verplichtingen vermijden, door bijvoorbeeld
tijdige afzegging van jurykorps, catering of hotelkamers,
o Alle overige kosten minimaliseren.
Vooraf een begroting vaststellen waarin het volgende duidelijk is:
o De grootte van de diverse begrotingsposten,
o De basis voor de diverse begrotingsposten,
o De “eigenaar” van de diverse begrotingsposten,
o Het “onvermijdbare” gedeelte van de diverse begrotingsposten, indien
er overgegaan wordt tot (gedeeltelijke) afgelasting.
o

•

•

9. Financiële afhandeling turner
De turner zal zijn inschrijfgeld (volledig) terugkrijgen indien:
• De wedstrijdleiding zijn wedstrijd heeft afgelast en
• Er sprake is van weercode oranje of weercode rood.
De turner zal zijn inschrijfgeld echter niet terugkrijgen indien:
• Er sprake is van weercode geel en/of
• De turner niet kan turnen door omstandigheden, die de wedstrijdleiding en/of
organisator niet aan te rekenen zijn, zoals:
o De turner besluit zelf niet naar de wedstrijd te komen,
o De turner komt (veel) te laat bij de wedstrijd,
o De trainer van de turner is niet (tijdig) aanwezig.

10. Financiële afhandeling organisator
Bij geen afgelasting (bijvoorbeeld: weercode geel) zal de begroting niet aangepast
worden aan de buitengewone weersomstandigheden. De financiële afhandeling
zal dus geschieden alsof er geen sprake was van buitengewone
weersomstandigheden.
Bij volledige afgelasting (bijvoorbeeld: weercode rood) is de financiële afhandeling
als volgt:
• De organisator krijgt alle gemaakte (en onvermijdbare) kosten vergoed,
echter
• De organisator krijgt geen vergoeding voor het mislopen van “externe”
inkomsten, zoals bijvoorbeeld inkomsten door reclame, kantine, entreegeld
etc.
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Bij gedeeltelijke afgelasting (bijvoorbeeld: weercode oranje) is de financiële
afhandeling als volgt:
• De basis voor het bepalen van de financiële afhandeling is de totale periode
waarin de wedstrijden plaatsvinden (bijvoorbeeld: een hele dag of een
weekend),
• Een positieve balans voor een deel (of delen) van die periode dient
aangewend te worden ter compensatie van een negatieve balans voor een
ander deel (of delen) van diezelfde periode,
• Indien desondanks voor het geheel van die periode een negatieve balans
ontstaat, krijgt de organisator alle gemaakte (en onvermijdbare) kosten
vergoed, echter
• De organisator krijgt geen vergoeding voor het mislopen van “externe”
inkomsten, zoals bijvoorbeeld inkomsten door reclame, kantine, entreegeld
etc.

11. Praktische invulling financiële afhandeling organisator
De financiële afhandeling zal per situatie bekeken en afgesproken worden. De
(penningmeester van de) wedstrijdleiding neemt hierin de leiding.
De financiële afhandeling zal gebaseerd zijn op het volgende:
i.
De organisator geeft inzicht in de door hem afgesloten contracten (en
vergelijkbare financiële verplichtingen) en met name de daarbij behorende
afspraken in geval van afgelasting,
ii.
De organisator maakt aannemelijk dat alle door hem geclaimde kosten
onvermijdbaar waren,
iii.
De organisator toont aan dat alle door hem geclaimde kosten daadwerkelijk
betaald zijn (of gaan worden),
iv.
De organisator geeft aan hoe, in zijn optiek, de oorspronkelijke begroting
aangepast dient te worden,
v.
De (penningmeester van de) wedstrijdleiding stelt een conceptbegroting op
voor de financiële afhandeling,
vi.
Deze conceptbegroting wordt ter inzage gegeven aan de organisator/KNGU,
vii.
De (penningmeester van de) wedstrijdleiding stelt de begroting (eventueel
aangepast n.a.v. commentaar van organisator/KNGU) definitief vast.

12. Praktische invulling financiële afhandeling organisator
Het streven is om de financiële afhandeling, zodra alle relevante gegevens bekend
zijn, zo spoedig mogelijk af te ronden.
Het volgende zijn de richtwaarden:
• Het vaststellen van de turners die in aanmerking komen voor restitutie van hun
inschrijfgeld: 1-2 weken na afgelasting
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•

•
•

Het vaststellen van de grootte van het bedrag aan inschrijfgeld dat aan elk
van de turnverenigingen teruggestort dient te worden: 2-4 weken na
afgelasting
Het verzamelen van daadwerkelijk gemaakte (en onvermijdbare) kosten en
het opstellen van een conceptbegroting: 4-6 weken na afgelasting
Opstelling van definitieve begroting: 6-8 weken na afgelasting
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