Vlaardingen, 14 januari 2018

Beste Leden,
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons te helpen met het jureren van wedstrijden.
De KNGU stelt de volgende eisen:
-

je hebt geen vooropleiding nodig.
je moet ouder zijn dan 16 jaar.
er zijn geen kosten aan verbonden (kosten worden door Leonidas-Dovido betaald).
de cursus bestaat uit een introductie-avond en vervolgens kan je de benodigde kennis thuis via elearning opdoen.
Binnen 6 maanden moet je de e-learning afronden.
Deze e-learning wordt afgerond met een kennistoets (er zijn eerst voorbeeld toetsen te maken).
Laat je niet afschrikken door een toets… het is echt niet moeilijk.

Er zijn verschillende introductie-avonden gepland voor de maanden januari en februari. Ze zijn verdeeld over heel
Nederland. Op woensdag 14 februari is er introductie-avond in Leiden. De andere introductie-avonden zijn qua
reisafstand verder weg. Voor meer informatie kijkt u op:
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/opleidingsagenda/sport-turnen-dames/type-opleiding
Het zou gezellig zijn om met meerdere mensen naar dezelfde avond te gaan. Lukt dit niet, is dit geen probleem.
We willen daarna onder leiding van Regine (zij is zeer ervaren in het jureren) tijdens één training een keer
oefenen. Het doel is ervaring op doen voordat je echt tijdens een wedstrijd gaat jureren. Regine geeft tips en
feedback.
We vragen na afronding van de cursus dat onze juryleden 1x per jaar mee jureren tijdens de onderlinge
wedstrijden. Daarnaast vragen we ook om 1 a 2x per jaar te jureren tijdens wedstrijden van het rayon. De eerste
keer dat je dit doet wordt je ingedeeld met een ervaren jurylid.
Enthousiast geworden?!
Twijfel je of heb je nog meer vragen?
Neem sowieso contact op met Regine. Zij is bereikbaar via email: leiding@leonidas-dovido.nl en haar mobiele
nummer is 06 41 873 955
Regine zal zorg dragen voor de inschrijvingen!

Hartelijke groet,

Bestuur Leonidas-Dovido

NB: Juryleden zijn ontzettend belangrijk voor de mooiste sport van Nederland. Om deel te nemen aan wedstrijden
moeten wij als vereniging ook juryleden aanleveren. Vele handen maken licht werk.

Volg Leonidas-Dovido ook via:
IBAN: NL25INGB0000637927

www.leonidas-dovido.nl

