
Achterbanoverleg
Turnen Dames Brabant Oost

Commissie 4-5

Commissie 1-2-3



1. OPENING:
Voorzitter voor vanavond: Wilma van der Sanden

Welkom allemaal.

Fijn dat jullie de tijd en moeite hebben genomen om 
hier aanwezig te zijn.



Agenda

1. Opening.
2. Feedback over afgelopen seizoen van achterban (trainers, juryleden, turnsters 

en bestuursleden?
3. Terugblik op afgelopen seizoen door de TCTDBO.
4. Toekomst van de wedstrijden.
5. Samenstelling TCTDBO45.
6. Juryzaken.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.



2. Feedback over het afgelopen 
seizoen van achterban.

Wij zouden graag van jullie horen hoe jullie dit seizoen 
hebben ervaren.

➢Nieuwe categorieën?

➢Nieuwe oefenstof ?

➢Turnen in teams i.p.v. individueel?

➢Wat verwachten jullie van de commissies in het 
nieuwe seizoen?



3. Terugblik op seizoen 2021-2022 door 
TCTDBO

Ook voor ons was het afgelopen seizoen compleet 
nieuw.

➢Nieuwe categorieën

➢Nieuwe oefenstof 

➢Turnen in teams i.p.v. individueel

➢Wat verwachten jullie van de commissies komend 
seizoen.



4. Toekomst van de wedstrijden.

Het wordt voor ons steeds moeilijker om organiserende 
verenigingen te vinden voor de organisatie van de 
wedstrijden.

Wij kunnen veel betekenen maar wij kunnen het niet 
alleen, wij, maar vooral de turnsters, hebben jullie hulp 
hard nodig.

We moeten nadenken hoe we de wedstrijden voor de 
toekomst veilig kunnen stellen.



4a mogelijke opties

• Verenigingen die uit eigen initiatief willen organiseren 
hebben voorrang in keuze weekend.

• Overige weekenden worden toegewezen aan andere 
verenigingen zodat men op toerbeurt moet organiseren

• We koppelen verenigingen in de buurt aan elkaar die 
samen moeten organiseren

• We (proberen) de zaal in Tilburg te huren en verenigingen 
moeten vrijwilligers leveren.



Wedstrijdschema 2022 – 2023
DATUM organisatie Ingeplande wedstrijden
19-20 november 2022 flik-flak

Brabant tropie
BO123 landelijke pakket?

17-18 december 2022 Tonido BO123 

21-22 januari 2023 x BO45

28-29 januari 2023 kunst & kracht
tilburg

BO123

4-5 februari 2023 x BO45

4-5 maart 2023 BO45

18-19 maart 2023 x BO45

25-26 maart dionysius BO45

15-16 april 2023 Dioscuri BO45 landelijk pakket?

20-21 mei 2023 Olympia Cuijk BO45

3-4 juni 2023 Tv Someren BO45



5. Samenstelling TCTDBO45. 

Voorzitter : Corina van Beurden

Secretaris : Wilma van der Sanden

Wedstrijdplanning : Marianne Toonders

Juryzaken : Meerthe schoofs

Wedstrijdzaken : Carola Karnebeek.



5a. Nieuwe samenstelling TCTDBO45.

Voorzitter : Corina van Beurden

Secretaris : Meerthe Schoofs

Wedstrijdplanning : Marianne Toonders 

Juryzaken : Wilma van der Sanden

Wedstrijdzaken : Carola Karnebeek.

Ondersteuning Telcommissie : Carola Karnebeek

Corina van Beurden  

Wilma van der Sanden                            



5. Samenstelling TCTDBO123. 

Josien Rutjes

Corrie Verkounteren

Stefan Müller

Wilma van der Sanden voor juryzaken



6. Juryzaken.

Ook hier zien we dat het aantal juryleden per wedstrijd steeds minder wordt.
Zonder juryleden kunnen er ook geen wedstrijden geturnd worden.

Opgave juryleden.
• Voor start van het seizoen lijst naar juryleden
• Opgave voor het hele seizoen.
• Jullie ontvangen daarna een excelsheet met alle data van de wedstrijden. Je 

naam komt op de data/wedstrijd te staan die je hebt opgegeven, hou deze 
datum ook vrij want je wordt die datum ingedeeld en verwacht.

• Nieuw e-mail adres: juryzakenturnendamesbo@gmail.com



Wat verder ter tafel komt.



Rondvraag



SLUITING

Dank u wel voor uw aanwezigheid en wel thuis


