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Welkom bij Showciety Acrobatics!!
Middels dit informatieboekje willen wij belangrijke zaken voor het
komende wedstrijd- en showseizoen (2022/2023) communiceren

naar jullie als sporters en de ouder(s)/ verzorger(s). Mocht je
dingen missen in deze brief dan horen we dat graag, zodat wij het

kunnen aanvullen.

Wij hopen er een succesvol en voornamelijk een gezellig seizoen van
te maken met jullie!

Na de zomervakantie zal er een geüpdatet versie van het
informatieboekje gedeeld worden.



Hoe werkt showciety?
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Showciety Acrobatics is opgericht door Melissa, Rik & Aimée. Na hun topsportcarrière wilden ze een verschil
maken binnen de acrogymsport. Het doel was om een club te creëren waar een veilig sportklimaat heerst en

waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij zijn een groep waarbij plezier voorop staat en het niet erg is om een
training te missen door schoolwerk, werk of een feestje. Ons motto in de zaal is dan ook: alles mag, niks moet.

Lidmaatschap
Om lid te worden van Showciety Acrobatics dient er een inschrijfformulier ingevuld te worden. 
Het inschrijfformulier kan gevonden worden via deze link. 

Clubjasje
Ieder lid krijgt een verenigingsjasje in bruikleen. Deze blijft eigendom van de club, maar mag naar eigen
inzicht gedragen worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient dit jasje weer ingeleverd te worden. 

Communicatie
Leuke mededelingen, foto's/video's en korte informatie omtrent trainingen en evenementen delen we
mede via een groepsapp die we hebben. Leden en ouder(s)/ verzorger(s) mogen daaraan toegevoegd
worden.
Overige informatie over evenementen, wedstrijden, clubkleding etc. wordt gecommuniceerd via een
Clubapp van Allunited. Deze app kan geïnstalleerd worden op de telefoon of tablet. Nadat je lid bent
geworden kun je met je opgegeven e-mailadres inloggen. Hierin kun je het trainingsrooster en alle actuele
informatie vinden. Wij hanteren daarnaast de regel dat er via die app wordt doorgegeven of je op de
training bent of niet. Op pagina acht staat meer informatie over het doorgeven van je aanwezigheid
middels onze clubapp.

Clubkleding
Twee keer per jaar is er een mogelijkheid om clubkleding te bestellen. Dit is geheel vrijwillig en de kosten
zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie kun je kijken op onze website.

https://pr01.allunited.nl/club.php?transh=116a0597413d14e9fb062fe00109ee00&statustem
https://www.showciety-acrobatics.com/informatie-voor-leden/verenigingskleding-showciety-acrobatics


Beleid
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Visie
De visie van onze club is: 

‘Samen trainen met plezier uit passie voor de (acro)sport. We proberen dit mogelijk te
maken naast een ‘gewoon’ leven waarin men werkt, studeert en/of naar school gaat.

Binnen die kaders proberen we eruit te halen wat erin zit zonder het plezier te verliezen.
Want van plezier komt motivatie en van motivatie komt prestatie.’ 

Doelstelling
Aankomend seizoen wordt Showciety Acrobatics nog succesvoller en gezelliger. Dit betekent dat wij
proberen mee te doen aan zoveel mogelijk wedstrijden in de vaste teams en in de 'yolo'-teams. Ook willen
wij meer shows gaan geven en zorgen we voor een gezellige en fijne sfeer tijdens de trainingen. We zorgen
voor meer structuur in de trainingen zodat we doelgerichter kunnen trainen voor de wedstrijden en de
shows. Daarnaast willen wij een positief beeld van onze club blijven overbrengen aan de buitenwereld en
de andere clubs in Nederland. 



Financiën
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Contributie
De contributie voor dit seizoen gaat er als het volgt uitzien:

1x showtraining: €27,50* per maand
1x showtraining & 1x wedstrijdtraining: €27,50 + €18,75 per maand
1x showtraining & 2x wedstrijdtraining: €27,50 + €37,50 per maand

 Als lid betaal je elke maand het desbetreffende bedrag. Als je een week of meerdere weken niet op de
training kan zijn, ben je toch genoodzaakt om het volledige bedrag te betalen. Hiervoor worden geen
uitzonderingen gemaakt.
Als je halverwege de maand lid wordt bij onze club betaal je €5,- per training voor de overige trainingen in
deze maand.
De eerste twee trainingen zijn gratis, daarna moet er een lidmaatschap afgesloten worden. Deze twee
trainingen zijn buiten de open trainingen om. 
Een team dat van buitenaf komt meetrainen betaalt €10,- per sporter per training.
Alle sporters betalen zelf de bondscontributie. 

*Deze contributie is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering 2021. Gezien nieuwe trainingsmogelijkheden en het streven naar een
vaste trainer zullen wij tijdens de komende ALV een contributieverhoging voor de wedstrijdsport opperen. 

Contributie teamtraining betalen
We hebben het al aangegeven, maar er gaat iets veranderen rondom de contributie van de
wedstrijdsporters. We kunnen het als vereniging niet langer bekostigen dus we zijn een samenwerking
aangegaan met Wilhelmina Kampen. Net als vorig jaar zullen zij de woensdag training faciliteren. Onze
leden zullen dan ook dezelfde contributie gaan betalen als leden van Wilhelmina. Ieder lid van Showciety
zal dus elke maand (zolang we nog geen automatisch incasso hebben) €27,50 overmaken naar
Showciety. Ben je ook een wedstrijdsporter? Dan betaal je per maand €18,75 voor 2,5 uur per week
trainen bij Wilhelmina of €37,50 voor 2x 2,5 uur per week trainen bij Wilhelmina. Voor nu hebben we
besloten dat Showciety het verschuldigde bedrag aan Wilhelmina betaald, zo voorkomen we dat onze
wedstrijdsporters ingeschreven moeten worden bij Wilhelmina en dus dubbele bondscontributie moeten
betalen. Dat betekent dus dat wedstrijdsporters van Showciety voor de eerste van de maand twee
bedragen moet overmaken aan Showciety, de ‘gewone’ contributie en de contributie voor de
wedstrijdtrainingen. Voor de funteams wordt hetzelfde maandtarief gehanteerd, ongeacht hoe vaak je
meetraint in die maand. We snappen dat het vervelend is dat de contributie voor wedstrijdsporters
aanzienlijk is toegenomen, echter hadden we het zonder dit aanbod van Wilhelmina niet kunnen redden
dit seizoen. Dit zal per direct in gaan (dus voor iedereen die vanaf oktober meetraint).



Financiën
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Clubpakje
Als lid van Showciety ben je verplicht om het clubpakje aan te schaffen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.
Het clubpakje kan aangeschaft worden voor €46,95 via de website van Ingeturnd. 

Deelname aan een betaalde show 

*Deze contributie is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering 2021. Gezien nieuwe trainingsmogelijkheden en het streven naar een
vaste trainer zullen wij tijdens de komende ALV een contributieverhoging voor de wedstrijdsport opperen. 

Bij deelname door sporters aan een betaalde show zal het geld volledig naar Showciety gaan. Dit geld zal
gebruikt worden voor leuke doeleinden, waar ook de sporters profijt van hebben. Sporters kunnen helaas
niet uitbetaald worden, i.v.m. verschillende regels. Daarentegen zal er gezorgd worden voor een leuk
cadeautje aan het einde van het seizoen, als dank voor deelname aan de shows. 

Het declaratieformulier is te vinden op de website van Showciety. Dit formulier dien je in te vullen als je in
aanmerking komt voor een declaratie. 
Je komt in aanmerking voor een declaratie als je bijvoorbeeld spullen hebt aangeschaft voor de club en die
je eerst zelf betaald hebt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit formulier in te vullen en op te sturen.
De bon dient toegevoegd te worden!
Vergoeding tijdens wedstrijden voor juryleden/trainers is €25,- per dag exclusief de reiskosten. Om dit
geld te kunnen ontvangen moet het declaratieformulier ook ingevuld en opgestuurd worden. Dit is je
eigen verantwoordelijkheid!

Declaraties

https://ingeturnd.nl/webshop/turnpakje-showciety/
https://ingeturnd.nl/webshop/turnpakje-showciety/
https://www.showciety-acrobatics.com/
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Aimée Tent Melissa Beekhof Ilse van Kolfschoten

Bestuur

Mocht je vragen hebben, ergens tegenaan lopen, of iets willen aangeven/bespreken, dan
kan je altijd naar ons toekomen of een berichtje doen via Whatsapp.

Trainers

Aimée Tent Wlad Ljubimov

We hebben afgelopen seizoen geen vaste trainer gehad voor onze wedstrijdteams. Gedurende het
afgelopen seizoen zijn er wel een aantal trainers bijgekomen op de zondag. Dit heeft zeker gezorgd

voor meer diversiteit in de trainingen! We proberen de trainingen zo in te richten dat iedere trainer zijn/
haar eigen expertise met de groep kan delen.

 
Voor komend seizoen zijn we druk bezig met het regelen van de trainingen en dus ook de trainers.

Aimée zal voorlopig de zondagen blijven coördineren, mogelijk met (nog meer) assistentie. Daarover na
de zomer meer!



Wedstrijdtraining Woensdag 18:00 - 20:30 Kampen, sporthal de Reeve

Wedstrijdtraining Donderdag 17:30 - 20:00 Kampen, sporthal de Reeve

Showtraining Zondag 16:30 - 19:30 Zwolle, Victorium

Trainingen
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Regels & afspraken

Tijden & locatie

Aanwezigheid
Zorg dat je voor elke training tijdig aangeeft in de clubapp of je aanwezig bent of niet. Als je dit niet
aangeeft maar je bent wel aanwezig, word je dus niet meegenomen in de lesvoorbereiding. Daarnaast is
het van belang dat je op tijd aanwezig bent op de training, zodat we op tijd kunnen starten.

Showtrainingen
De zondagtrainingen blijven voornamelijk bedoeld voor de shows. In aanloop naar de wedstrijden zal er
wel (enige) ruimte zijn voor training in je team, maar de nadruk blijft liggen op het trainen voor de shows.
Volgend seizoen is het de bedoeling om meer structuur te krijgen in de showtrainingen. Hiervoor is het
van belang dat jullie als sporters goed meedoen en doen wat er van jou verwacht wordt. Alleen op die
manier kunnen wij de showtrainingen tot een succes brengen.  

Wedstrijdtrainingen
Ook dit jaar zullen wij wedstrijdtrainingen gaan bieden. Deze trainingen zijn bedoeld voor de teams die
meedoen aan KNGU-wedstrijden én voor de teams die trainen voor de fun-wedstrijden. 

Regels training
TIjdens de trainingen zit je haar in een knot en zijn je sieraden af. Dit in verband met de veiligheid van
jezelf en die van je partner(s). 



Wedstrijden
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Teams
Ondertussen zijn de vaste wedstrijdteams voor dit seizoen vastgesteld. De teams voor de yolo-wedstrijden
zullen niet definitief vastgesteld worden aangezien er absoluut mogelijkheden zijn om dit seizoen in
verschillende teams deel te nemen aan de open wedstrijden. Uiteraard heeft iedereen zijn/ haar
voorkeuren doorgegeven in de enquête en proberen wij hier rekening mee te houden. 

Oefeningen & pakjes
Als wedstrijdteam ben je zelf verantwoordelijk voor de muziek voor je oefening(en), het regelen van je
choreografie en het regelen van je wedstrijdpakjes. Uiteraard kan je hiervoor hulp vragen van de trainers of
andere sporters van Showciety. Zo is Youandi dit jaar haar eigen choreografie-account gestart waarbij
Youandi, samen met Aimée en Melissa, oefeningen gaat maken voor aankomend seizoen. Tegen betaling
zullen er dus ook voor onze teams mogelijkheden zijn om een oefening te laten maken door één van die
drie toppers. In overleg (!) zijn er bijvoorbeeld ook mogelijkheden om oude oefeningen over te nemen. 

Inschrijvingen voor wedstrijden
Wij zullen als club regelmatig een berichtje in de whatsappgroep sturen met informatie over
(open)wedstrijden die op de planning staan. Als team ben je zelf verantwoordelijk om op tijd door te geven
of je deelneemt aan die desbetreffende wedstrijd of niet. Natuurlijk mag je ook zelf een voorstel doen om
mee te doen aan een (inter)nationale wedstrijd. De inschrijvingen zullen in principe door de trainers of het
bestuur geregeld worden, maar je bent absoluut vrij om deze taak in overleg zelf op je te nemen.



Wedstrijden
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Kosten van de wedstrijden
De kosten van de wedstrijden zijn voor jou en je team. Dit betreft de bondscontributie, het inschrijfgeld per
wedstrijd, de trainers- en jurykosten, kosten voor een wedstrijdpaspoort en landelijk wedstrijdgeld van de
KNGU. Na de (open) wedstrijd of aan het eind van het wedstrijdseizoen ontvang je een factuur met de
desbetreffende kosten. 

Gedrag
Tijdens de wedstrijden gedragen wij ons volgens de normen van Showciety. Wij willen als club sportiviteit,
positiviteit en gezelligheid uitstralen omdat wij als club ook zo zijn. Wees trots op onze club en straal dit ook
uit naar andere clubs. Op deze manier kan er een fijne sfeer behouden worden op de wedstrijden. 

Wedstrijdbladen
Als team ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van de wedstrijdbladen. Deze wedstrijdbladen dienen
op tijd (!) ingeleverd te worden. Als het zover is, zal er een berichtje in de whatsappgroep gestuurd worden
met alle informatie over de desbetreffende wedstrijdbladen. Er is altijd een mogelijkheid om hulp te vragen
bij onder andere Leonie en Hannah. Zij kunnen je verder helpen, mocht je vragen hebben of vastlopen
tijdens het maken van de wedstrijdbladen. 



Kascommissie Gert Jan (vader Mirre) & Annette (moeder Milou)

Clubkleding Demi & Annette (moeder Milou)

Showkleding Yin & Aimée

Activiteitencommissie Berthe (moeder Mirre), Krista & Mark (ouders Aimee) & Janisha

Jurycommissie Janisha & Simone

Wedstrijdzaken Hannah, Leonie & Sarah?

Showcommissie Karen & Melissa

Socials Ilse & Karen

Sponsorcommissie Leonie

Organiseren eigen
wedstrijd

Aimée, Ilse & Hannah

Commissies
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Om het bestuur van een aantal taken te kunnen ontzien, zijn er commissies samengesteld. Deze
commissies voeren kleine taken uit die bijdragen aan het draaiende houden van onze vereniging. Hieronder
staat de indeling van de commissies en uitleg over wat er van jou verwacht wordt. 



Commissies
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Kascommissie

Clubkleding commissie
Deze commissie zorgt voor de organisatie rondom de clubkleding. Er komen 2 rondes in het jaar (oktober en
februari) waarin de leden clubkleding kunnen aanschaffen. De commissie zorgt ervoor dat deze rondes
opgezet worden en dat de kleding bestelt en bedrukt wordt. Dit is met behulp van het bestuur. 

Showkleding commissie
Deze commissie zorgt voor de organisatie rondom de showkleding. Voor de shows is het van belang dat er
kleding uitgezocht en geregeld wordt. Het is aan deze commissie om te zorgen dat iedereen de juiste kleding
aanheeft tijdens de shows. Dit is met behulp van Aimée.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zorgt voor de organisatie van de activiteiten buiten de trainingen en shows om. Dit
zijn activiteiten zoals sinterklaasviering, seizoensafsluiting en dergelijke. De organisatie van de activiteiten
gaat altijd in overleg met de penningmeester, i.v.m. het budget dat beschikbaar is voor de desbetreffende
activiteit. 

Jurycommissie
De jurycommissie zorgt ervoor dat er duidelijk is welke juryleden welke wedstrijd gaan jureren. Ze zorgen dat
er een duidelijk schema is met de leden met een jurybrevet en wanneer iemand jureert.

De kascommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse kascontrole. De kas wordt gecontroleerd voor de
Algemene Ledenvergadering, en dit is dus eens per jaar. Je zit standaard 2 jaar in deze commissie en daarna
geef je het stokje door.

Wedstrijdzaken
De commissie van wedstrijdzaken zorgt ervoor dat ze ondersteuning bieden aan de wedstrijdteams die
verschillende zaken zelf zullen gaan regelen. Denk aan het helpen bij het maken van wedstrijdbladen of het
opgeven voor een wedstrijd. De wedstrijdteams kunnen dus bij vragen deze commissie benaderen. 

Showcommissie
De showcommissie zorgt voor het werven en regelen van de organisatie rondom shows. 



Commissies
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Socials

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie zorgt voornamelijk van het werven van sponsoren en het onderhouden van de
contacten met sponsoren. 

Organiseren eigen wedstrijd
Deze commissie is een tijdelijke commissie. In deze commissie wordt er gewerkt aan de organisatie rondom
de KNGU wedstrijd die Showciety gaat organiseren in mei. 

De commissie voor socials zorgt ervoor dat de Instagram, TikTok en Facebook onderhouden wordt.
Daarnaast zal ervoor gezorgd moeten worden dat alle nieuwtjes en acties gedeeld zullen worden op deze
pagina's. 



Wij zijn samen: 
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