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In deze folder is praktische informatie te lezen over het lidmaatschap bij Swentibold Sittard. De 
vereniging informeert u graag aan het begin van elk seizoen zodat u goed geïnformeerd bent als 
deelnemer (of ouder/begeleider) aan onze sport – en beweeglessen. 
 
Beleid 
Binnen het beleid van de vereniging zetten wij ons in om voor alle doelgroepen een passend sport- 
en beweegaanbod te creëren. Van jong tot oud, van recreatief tot prestatief, beperking of geen 
beperking, iedereen is welkom. Onze contributie sluit ook aan bij deze ambitie door deze zo laag 
mogelijk te houden.  
 
Veilig sportklimaat 
Een veilige sportomgeving staat bij Swentibold hoog in het vaandel. We werken aan een veilige 
sportomgeving o.a. door het inzetten van het programma veilig sportklimaat, ondersteund door 
NOC*NSF. Hieruit voortkomend hebben we een aantal protocollen en reglementen opgesteld 
waarvan wij verwachten dat leden, leiding, bestuur en vrijwilligers zich naar dienen te gedragen. Alle 
trainers dienen naast het overleggen van een VOG (vanaf 16 jaar) ook de gedragsregels te 
ondertekenen. Hiermee verklaren ze de gedragsregels na te leven. Eenmaal per jaar wordt er 
speciaal voor de trainers (en bestuur) een kaderdag georganiseerd waarbij actuele thema’s worden 
besproken. Trainers die een licentie hebben dienen deze ook middels bijscholing up to date te 
houden. 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Binnen de vereniging is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Indien er sprake is van ongewenst 
gedrag kan de vcp-er worden ingeschakeld. Deze persoon is onafhankelijk en is bedoeld als opvang, 
adviseur of doorverwijzer bij mogelijk ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, 
discriminatie, enz.). Voor meer informatie over de vcp-er kan de website worden geraadpleegd. Om 
direct contact op te nemen kunt u zich richten tot Miranda Spinder, email: 
vertrouwenscontacpersoon@swentiboldsittard.nl of tel.: 045-5253969. 
 
Kwaliteit lesgevers 
Leiding binnen de vereniging wordt opgeleid volgens de kwalificatiestructuur sport die de KNGU 
aanbiedt. Swentibold is opleidingscentrum van KNGU een haalt daarmee de mogelijkheid in huis om 
potentiële trainers, assistenten of juryleden dicht bij huis op te leiden. Ervaren en opgeleide trainers 
zorgen vervolgens voor de praktijkbegeleiding. Interesse in een opleidingstraject kun je melden bij de 
contactpersoon opleidingscentrum, opleidingen@swentiboldsittard.nl of vraag ernaar bij je 
train(st)er. 
 
Kijklessen  
Om op de hoogte te blijven van de voortgang van uw kind(eren) zijn er regelmatig kijklessen. Deze 
kijklessen bieden de gelegenheid om u kind gedurende de les bezig te zien. Tijdens de overige lessen 
is de zaal alleen bestemd voor de train(st)er(s) en de deelnemende sporters. Als er vragen zijn kunt u 
deze voor of na de les aan de lesgever stellen.  
 
Kleding 
Binnen de training kan men volstaan met een (sport)broekje en T-shirt naar keuze en 
(binnen)gymschoenen. Binnen de dans- en freerunlessen kan het gewenst zijn om aangepast 
schoeisel te dragen. Indien er wordt deelgenomen aan verenigingsactiviteiten zoals een wedstrijd, 
demonstratie, gymmieturnen, turnontmoeting, enz. is het verplicht om de wedstrijdkleding die past  
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binnen de groep/vereniging te dragen. Vraag de train(st)er(s) over de gewenste kleding en waar deze 
kan worden aangeschaft (overigens worden de kosten van verplichte kleding zo laag mogelijk 
gehouden). 
 
Deelname aan verenigingsactiviteiten 
De vereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. Deze worden georganiseerd vanuit het 
jeugdbestuur of vanuit de activiteitencommissie. Wij stellen het op prijs als er door zoveel mogelijk 
leden wordt deelgenomen aan deze activiteiten. Heeft u ideeën of suggesties dan kunt u deze 
kenbaar maken via de train(st)er(s). De commissies maken uiteraard zelf de keuze welke activiteiten 
er worden georganiseerd. Voor een overzicht zie agenda en houdt de website in de gaten.  
 
Kamp 
Voor de jeugd vanaf 6 tot 14 jaar wordt er jaarlijks een kamp georganiseerd. Dit vindt plaats in 
september. Informatie hierover ontvangt u via de train(st)er of website. 
 
Afmelden voor een training 
Indien er aan een les niet kan worden deelgenomen wordt de train(st)er hiervan op de hoogte 
gesteld. De train(st)er zal laten weten op welke manier er contact opgenomen kan worden. 
 
Vrijwilligers 
Voor alle activiteiten binnen de vereniging doen wij een beroep op vrijwilliger. Interesse om 
vrijwilligerswerk te verrichten? Neem dan contact op Susanne_suijkerbuijk@hotmail.com of via 
j.m.p.smeets@hotmail.com. Hoe groot of klein de bijdrage ook kan zijn, wij waarderen het enorm. 
 
Jaaroverzicht 
Op de website is het jaaroverzicht opgenomen. Hier staan alle activiteiten waaraan wordt 
deelgenomen en/of welke worden georganiseerd door de vereniging. Zoals wedstrijden, 
sinterklaasviering, gymmieturnen, seizoen afsluiting, enz. 
 
Vakanties 
In de vakantie zijn de zalen gesloten en zal er niet worden getraind (mits anders aangegeven door de 
train(st)er). 
 
Herfstvakantie   15 oktober t/m 21 oktober 2018 
Kerstvakantie    24 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Carnavalsvakantie  3 maart  t/m 9 maart 2019 
Pasen    valt in de meivakantie 
Koningsdag / meivakantie 21 april t/m 4 mei 2019 
Hemelvaart   30 mei 2019 
Pinksteren   9 en 10 juni 2019 
Zomervakantie   vanaf 6 juli 2019 

  

Afmelden lidmaatschap  
Indien men om welke reden dan ook geen lid meer wenst te blijven van Swentibold dient men dit 
schriftelijk kenbaar te maken via ledenadministratie@swentiboldsittard.nl.  De eventuele 
automatische incasso/afschrijving moet u zelf stopzetten.  
Vraag eens bij de leiding na welke andere alternatieven er binnen de vereniging zijn die wellicht wel 
aansluiten bij de behoefte.  
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Social media 
Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen de vereniging: 
Website: www.swentiboldsittard.nl 
Facebook: Swentibold Sittard, Swentibold Sittard Herenselectie Turnen of Swentibold Sittard  
Damesselectie Turnen 
Twitter: @GV_Swentibold 
Instagram: gv_swentibold 
 
AVG 
Swentibold Sittard heeft kennis genomen van de veranderende AVG wetgeving en handelt hiernaar. 
 
Vragen / contact 
Zijn er naar aanleiding van deze folder nog vragen dan kun je terecht bij het bestuur. 
 
Wij wensen u namens het bestuur en train(st)ers een heel fijn en sportief seizoen toe. 


