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Reglement Demo-gym
Artikel 1. Algemeen
De Werkgroep Demo-gym van de Districts Technische Commissie Gymnastiek van District Oost,
Regio Overijssel organiseert jaarlijks een aantal activiteiten.
Tenzij anders is vermeld, is dit reglement van toepassing op deze activiteiten.

Artikel 2. KNGU Reglementen
Dit reglement is een aanvulling op de KNGU regelgeving. De regelgeving zoals vastgelegd in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNGU is onverkort van toepassing en prevaleert
boven hetgeen in dit reglement is vastgelegd.

Artikel 3. Inschrijving

a. Inschrijven voor een activiteit dient te geschieden na oproep van de Werkgroep Demo-gym door
middel van het gepubliceerde inschrijfformulier.

b. De Werkgroep Demo-gym heeft de mogelijkheid een aantal gastgroepen (van de
medeorganiserende vereniging en/of een willekeurige vereniging) uit te nodigen een demonstratie
te verzorgen. Deze gastgroepen zijn vrijgesteld van de betaling van het inschrijfgeld/deelnamegeld.

c. Indien naar beoordeling van de Werkgroep Demo-gym de tijdsruimte dit toelaat, bestaat de
mogelijkheid, dat groepen, die geen lid zijn van de KNGU, deelnemen aan de activiteit. Deze
groepen zijn het dubbele inschrijfgeld/deelnamegeld verschuldigd.

d. Het toelaten van groepen, die geen lid zijn van de KNGU, zal niet leiden tot het uitsluiten van
deelname aan de activiteit van groepen, die lid van de KNGU zijn.

Artikel 4. Regels voor Inschrijving

a. Het inschrijfformulier moet geheel ingevuld vóór de uiterste inschrijfdatum zijn ontvangen op het
inschrijfadres. Per demo/groep moet een apart formulier gebruikt worden (dus per formulier slechts
een demo/groep)!

b. Het inschrijfformulier moet door de vereniging (bestuur) zijn ondertekend. Het inschrijfgeld/
deelnamegeld wordt geïncasseerd op basis van de doorlopende machtiging. Indien er geen
doorlopende machtiging is afgegeven, wordt na inschrijving een acceptgiro gestuurd. Daarbij zullen
extra administratiekosten (€ 10,00) in rekening gebracht worden.

c. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. De betreffende
vereniging zal door de organisatie (Werkgroep Demo-gym) van de onvolledigheid op de hoogte
worden gesteld en de kans worden geboden deze onvolledigheid uiterlijk één maand voor de
activiteit in te vullen. Wordt hieraan niet voldaan, wordt de inschrijving als niet gedaan beschouwd
en terzijde gelegd.

d. Bij over inschrijving houdt de Werkgroep Demo-gym zich het recht voor om in overleg met de
betrokken vereniging één of meerdere groepen niet tot de demoactiviteit toe te laten.

e. Een vereniging mag inschrijven met meerdere groepen.
De Werkgroep Demo-gym bepaalt aan de hand van de beschikbare tijdsruimte of alle groepen
worden toegelaten tot de activiteit.
Het niet toelaten van een groep zal in dit geval worden overlegd met de betreffende vereniging.
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f. Voor een groep die heeft ingeschreven en die niet op de activiteit verschijnt, blijft het
inschrijfgeld/deelnamegeld verschuldigd.

Artikel 5. De Samenstelling van de groep
De groep mag bestaan uit jongens/heren en/of meisjes/dames. Een mixed groep is toegestaan. Er is
geen minimale en maximale groepsgrootte.

Artikel 6. Demo/oefening

a. Deelname van verschillende groepen van dezelfde vereniging met eenzelfde demo/dans is niet
toegestaan.

b. De organisatie kan beperkingen stellen aan het aantal en de te gebruiken toestellen (dit is o.a.
afhankelijk van de in de accommodatie beschikbare toestellen).

c. Als de beperking genoemd in b. van toepassing is, zal de demo/dans moeten worden aangepast
aan de omstandigheden (veiligheid staat voorop!), of de vereniging zal de ontbrekende toestellen
zelf moeten meenemen. Hiervoor worden door de organisatie geen kosten vergoed.

Artikel 7. Werkvloer

a. Voor een activiteit die in een sporthal wordt georganiseerd zijn de minimum afmetingen van de
werkvloer 20 meter breed en 15 meter diep.

b. Voor een activiteit die wordt georganiseerd in een andere locatie (anders dan een sporthal) zijn de
minimum afmetingen van de werkvloer 10 meter breed en 10 meter diep.

c. In sommige gevallen kan het voorkomen, dat er toestellen naast de beschikbare ruimte moeten
worden geplaatst (bijv. door in de vloer geplaatste vloerankers).

d. Een deel van de vloer (de ruimte voor en achter de werkvloer) wordt gebruikt voor de geluids- en
lichtinstallatie. Hiermee moet met de samenstelling en uitvoering van de demo/dans rekening
worden gehouden. Hierdoor zullen de in a. en b. genoemde minimum afmetingen van de werkvloer
niet worden aangetast.

Artikel 8. Deelnemers en deelneemsters
a. De deelnemers/deelneemsters moeten dit reglement naleven.
b. Voor de deelnemers/deelneemsters is ruimte gereserveerd. Indien mogelijk is dit aan weerszijden
(of aan één zijde) van de werkvloer.
c. Als deelnemers/deelneemsters niet aan de beurt zijn, moeten zij plaatsnemen op deze voor hen
gereserveerde ruimte(s).
d. Het is niet toegestaan tijdens de uitvoering van een groep de voor de deelnemers/ deelneemsters
gereserveerde ruimte(s) te verlaten en door de zaal te lopen.
e. Het lopen door de zaal (langs de kanten) is alleen in uiterste nood toegestaan.
De leiding van de groepen dient hierop toe te zien.
f. De deelnemers/deelneemsters moeten de aanwijzingen van de organisatie stipt opvolgen.
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g. Aanstootgevend, onsportief gedrag en uitingen van geweld (bijv. slaan, stompen, spugen, trappen,
etc.) kunnen aanleiding zijn voor de organisatie de betreffende groep(en) uit te sluiten van
(verdere) deelname aan de activiteit.
h. In voorkomende gevallen zal de organisatie van het voorval melding doen bij de KNGU. Dit kan
leiden tot een tuchtzaak.

Artikel 9. Kleding
a. Groepen treden op als geheel en dienen kleding te dragen, die past bij het demo/dans.
b. De kleding en schoeisel dienen functioneel te zijn (zonder losse toevoegingen), zodanig dat het
bewegen van de romp, armen en benen goed kan geschieden en de vloer niet wordt beschadigd.
c. De kleding mag geen gevaar opleveren voor de deelnemers, deelneemsters en leiding.
d. Het gebruikte schoeisel moet geschikt zijn voor gebruik in sportzalen (geen straatschoeisel en/of
(naald)hakken).
e. Showkleding en het gebruik van attributen zijn toegestaan. De attributen mogen geen
beschadigingen achterlaten op de vloer of de vloer te bevuilen. Ook mogen deze attributen geen
gevaar opleveren voor de deelnemers, deelneemsters, leiding, organisatiemedewerkers en
toeschouwers.
f. Gezichtsmake-up en schminkfiguren zijn toegestaan mits de schmink/make-up geen sporen
achterlaat op de vloer en/of toestellen.
g. De gebruikte attributen moeten meteen na afloop van de demo door de betreffende groep en/of
leiding worden opgeruimd.

Artikel 10. Muziek
Elke demo/dans wordt uitgevoerd met muziekbegeleiding. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een
opname op CD. Na toestemming van de organisatie mag ook gebruik gemaakt worden van live
muziek.
Om vergissingen en problemen aan de geluidstafel zoveel mogelijk te voorkomen worden de volgende
eisen gesteld met betrekking tot de geluidsdragers:
a. Als geluidsdrager moet een kwalitatief goede en onbeschadigde CD gebruikt worden.
b. Indien aangegeven door de organisatie moet de muziek behorende bij de demo minimaal één
maand voor de activiteit digitaal worden opgestuurd naar de organisatie De organisatie zorgt er
voor dat alle muziek in de juiste volgorde wordt gezet en deze aan de geluidstechnicus ter
beschikking wordt gesteld.
c. Per demo moet de muziek aan het begin van de CD zijn opgenomen.
d. Per CD mag slechts één muzieknummer worden opgenomen (dus als de betreffende vereniging of
leiding meerdere demo’s/dansen heeft, moet per demo/dans een aparte CD worden opgenomen).
e. Ten einde problemen bij het afspelen zoveel mogelijk te voorkomen moet bij het zelf branden van
een CD het branden geschieden met lage snelheid.
f. Op het doosje/hoesje van de CD en op de CD moeten de naam van de vereniging, het nummer en
de naam van de demo/dans worden vermeld.
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g. Teneinde het onverhoopt niet goed functioneren van de geluidsdrager op te vangen, dient
eenzelfde (tweede) geluidsdrager beschikbaar te zijn.

Artikel 11. Foto-, video- en filmopnamen
a. Het maken van foto-, video- en filmopnamen is alleen toegestaan vanaf de toeschouwersruimte.
b. Opnames mogen alleen gemaakt worden zonder flits- en of video-/filmlamp en op plaatsen waar dit
geen hinder en gevaar voor de deelnemers/deelneemsters, leiding en/of organisatiemedewerkers
oplevert.
c. De organisatie mag een fotograaf en/of cineast aanstellen die op de werkvloer foto’s, video’s en
films mag/mogen maken. Dit kunnen eigen vrijwilligers zijn of een professionele
sportfotograaf/cineast.

Artikel 12. Leiding
a. De leiding moet de in dit reglement opgenomen regels naleven.
b. De leiding dient er voor te zorgen, dat de deelnemers en deelneemsters dit reglement naleven.
c. Het aanmelden van de groep moet minimaal 30 minuten voor het begin van de activiteit door de
leiding geschieden bij de deelnemerstafel.
d. 15 minuten voor het begin van de activiteit wordt een leidingbijeenkomst gehouden, waarop de
(laatste) instructies worden gegeven. De leiding van de deelnemende groepen is verplicht op deze
bijeenkomst aanwezig te zijn.
e. Er is geen gelegenheid tot vloer verkennen of inturnen.
f. De leiding en begeleiders moeten gedurende de activiteit de aanwijzingen van de organisatie stipt
opvolgen.
g. De leiding is verantwoordelijk voor het gedrag in de zaal, kleedkamers, restaurant, enz. van de
deelnemers/deelneemsters en de begeleiding.
h. Aanstootgevend, onsportief gedrag en uitingen van geweld (bijv. slaan, stompen, spugen, trappen)
kunnen aanleiding zijn tot uitsluiting van de activiteit. De leiding dient er op toe te zien, dat
genoemd gedrag en uitingen niet voorkomen.
i. In voorkomende gevallen zal de organisatie van het voorval melding doen bij de KNGU.
Dit kan leiden tot een tuchtzaak.

Artikel 13. Onvoorzien
In gevallen waarin niet wordt voorzien door dit reglement, wordt beslist door de Werkgroep Demo-gym
van de Districts Technische Commissie Gymnastiek van de KNGU District Oost Regio Overijssel.

