Infoblaadje Jeugd seizoen 2021/2022
Dit infoblaadje is een korte samenvatting van informatie over de richtlijnen en regels binnen
onze vereniging bedoeld voor de jeugdleden, hun ouders en de trainers/coaches.
Uitgebreide informatie is te vinden op onze website: www.vchhc.nl
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1. De jeugdcommissie
Naast een algemeen bestuur heeft HHC een jeugdcommissie die de belangen van de
jeugd behartigt. De jeugdcommissie is onderverdeeld in algemene zaken en
technische zaken.
Technische zaken coördineert het maken van de teamindelingen, werven/zoeken van
trainers/coaches, zaalindelingen, etc.
Algemene zaken houdt zich o.a. bezig met de communicatie, organisatie van de
toernooien en thuiswedstrijden, kleding, activiteiten, scheidsrechter schema, etc.
De jeugdcommissie streeft ernaar zichtbaar te zijn voor onze leden en hun ouders en
zullen geregeld te vinden zijn in de zaal tijdens trainingen en wedstrijden.
Jeugdcommissie
Technische zaken
Leden:
Rianne Jansen
Leon van der Heijden
Sandra van Leeuwen

Algemene zaken
Leden:
Ingrid Spijker
Sanne Cox
Veronique Schreurs
Irma Wolters

Contactgegevens:
tzjeugdcmv@vchhc.nl

Contactgegevens:
jeugdalgemeen@vchhc.nl

Informatie over het algemeen bestuur is te vinden op onze website www.vchhc.nl

2. Afspraken en regels voor jeugdleden:
•

Volleybal is een teamsport. In een team heb je elkaar nodig om samen de
overwinning te bereiken en plezier te maken. Dat kan alleen wanneer voor, tijdens
en na een training:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

iedereen wordt geaccepteerd en er niet wordt gepest.
men elkaar positief stimuleert en elkaar helpt.
er positief gecommuniceerd wordt naar je teamgenoten, trainers, coaches,
scheidsrechters.
we netjes omgaan met onze eigen en elkaars eigendommen.

Er wordt verwacht dat je op tijd bij een training/wedstrijd bent. Zorg dat je op het
starttijdstip al omgekleed aanwezig bent in de zaal.
Als je niet kunt komen trainen geef je dit op tijd door aan je trainer en teamgenoten
via de (groeps)app. Je vermeldt hierbij ook de reden (eventueel alleen naar de
trainer/coach).
Als je niet naar een wedstrijd kunt komen, geef je dit op tijd door aan je coach via de
(groeps)app. Je vermeldt hierbij ook de rede.
Tijdens de training draag je een T-shirt, een sportbroekje en geschikte
zaal(volleybal)schoenen.
Tijdens de wedstrijd draag je een wedstrijdshirt, een blauw kort broekje en geschikte
zaal(volleybal)schoenen. Zorg dat je op het starttijdstip al omgekleed aanwezig bent
in de zaal.
Lange haren zijn tijdens de training/wedstrijd vast.
Er worden geen sieraden gedragen tijdens de training/wedstrijd.
Tijdens de training/wedstrijd mag een flesje water meegenomen worden.
Laat de zaal en de kleedlokalen na gebruik altijd netjes achter. Dit geldt voor onze
eigen sporthal, maar ook voor de sporthal van onze tegenstanders.
Douchen is verplicht na het trainen en de wedstrijd.
Er is een tel/fluit schema voor de abc jeugd. Wanneer deze niet wordt nagekomen,
volgt er een sanctie.
De vereniging heeft een vertrouwenspersoon. Informatie is te vinden op de website.

3. Informatie voor de ouders:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Zie ook regels voor de jeugdleden en het huishoudelijk regelement op de site.
De teamindelingen en trainingstijden en zaalindeling is te vinden op de site.
Alle teams werken met een contactpersoon. Aan het begin van het seizoen wordt
deze aangesteld. Dit kan de coach zijn, maar kan ook een andere ouder. De rol van de
contactpersoon is het delen van informatie
Er is een kalender met activiteiten en bijzonderheden. Deze wordt verstuurd naar
alle jeugdleden door coaches/contactpersonen en is ook terug te vinden op de site.
Aan het begin van het seizoen wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de
ouders. Tijdens deze informatiebijeenkomst geven we uitleg over de vereniging en
hoe het seizoen eruit gaat zien.
Elk team speelt zijn eigen niveau met zijn eigen regels. Wil je deze regels doorlezen
dan zijn ze te vinden op de volgende site:
www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
De contributie informatie kan op de site teruggevonden worden.
Alle leden krijgen een shirt waarin ze tijdens de wedstrijd spelen. Het shirt is alleen
bedoeld om wedstrijden in te spelen. Ze worden per team gezamenlijk bewaard en
gewassen. We vragen ouders deze per toerbeurt te wassen. Hiervoor maakt de coach
of aanvoerder een schema.
Broekjes voor de wedstrijd dienen zelf aangeschaft te worden. Op de site staat
vermeld waar en hoe deze aangeschaft kunnen worden.
Bij uitwedstrijden wordt verwacht dat ouders rijden. Hiervoor maakt de coach of
aanvoerder een rijschema. Bij ruilingen graag tijdig doorgeven aan de coach. Voor de
rijders: denk aan zitjes, gordels en verzekering voor passagiers.
Stimuleer je kind om na de training of wedstrijd te douchen.
Stimuleer positief en sportief gedrag bij je kind.
Het is fijn als ouders komen kijken naar de training of wedstrijden, graag vanaf de
tribune. We verzoeken jullie om kinderen niet zelf te gaan trainen/coachen vanaf de
tribune, maar dit over te laten aan de trainers/coaches.
Heb je vragen of opmerkingen over de trainingen dan kun je na de training terecht bij
de trainer/trainster. Dit kan ook telefonisch als je dit prettiger vindt.
Van ouders wordt een positieve houding en gedrag verwacht tijdens de training en
wedstrijden. Mochten er zaken zijn waarover je niet tevreden bent, neem dan
contact op met de jeugdcommissie.
Niveaus 1 t/m 3 spelen ongeveer 8 toernooitjes per seizoen. De data hiervan worden
in het begin van het seizoen doorgegeven, plaats en tijdstip weten we pas ± 2-3
weken van tevoren. We proberen 1 of 2 van deze toernooien in de sporthal in Horn
te mogen houden, maar zijn afhankelijk van hoe de NeVoBo toekent en indeelt. Ze
spelen dan gemiddeld 3 á 4 wedstrijdjes met aansluitend de prijsuitreiking.
Niveaus 4 t/m 6 en ABC-jeugd spelen een najaars- en voorjaarscompetitie. Hiervan
zijn data en tijden begin september bekend voor de 1ste helft van het seizoen en
begin januari voor de 2e helft van het seizoen. Wel is vaak eind juni en begin
december al een concept schema beschikbaar, maar let op, dit kan tot op het eind
wijzigen.
Data, tijden en uitslagen staan op de internetsite en app van NeVoBo.
www.volleybal.nl/competitie.

•

•

Wijzigingen, aan- en afmeldingen kunnen doorgegeven worden aan het secretariaat
van de vereniging via secretaris@vchhc.nl.
Het opgaveformulier voor nieuwe leden is te vinden op de website.
Bij het maken van de teamindeling worden de volgende richtlijnen en stappen
gehanteerd:
De TZ stelt de teams in 6 stappen samen:
1.
2.
3.
4.
5.

enquête waarin de spelers hun wensen kunnen aangeven (begin maart)
advies van de coaches/trainers over elke speler (maart)
eventueel persoonlijke gesprekken met spelers
voorlopige indeling door TZ (maart/april)
onder embargo en strikte geheimhouding: communicatie naar de trainers over de
voorlopige indeling (april/mei); nog geen communicatie naar ouders/spelers
6. definitieve indeling door TZ (mei).
7. communicatie van teamindelingen per mail of via website, begin juni
Bij de indeling hanteert de TZ de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat willen de spelers?
Advies van de trainers en coaches.
Het huidige spelniveau van de spelers.
Het spelniveau dat in de loop van het seizoen ingeschat wordt/potentie.
Inschatting van de verwachte speeltijd.
Posities in het veld (spelverdeler, middenaanvaller, passer/loper, diagonaal) bij
senioren.
Instelling van de spelers (opkomst, inzet, beleving, ambitie)

Net als andere verenigingen draait ook HHC op vrijwilligers, die ervoor zorgen dat uw
kind kan volleyballen. Binnen een vereniging zijn we altijd op zoek naar mensen die
willen meehelpen. Heeft u interesse stuur een mail naar de jeugdcommissie
algemene zaken of spreek een van de leden van de jeugdcommissie aan.

4. Informatie en taken voor de coaches:
•

•
•
•
•

Aan het begin van elk seizoen wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle
coaches/trainers. Tijdens deze bijeenkomst zal uitleg gegeven worden over onze
vereniging en de spelregels, tenues, spelerspasjes en het wedstrijdformulier.
(Spelregels ook op: www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/ )
Alle coaches krijgen aan het begin van het seizoen de shirtjes en spelerspasjes.
De coach maakt een schema voor het bewaren en wassen van de tenues.
De coach maakt een rijschema voor de uitwedstrijden en voor de ABC-jeugd een
schema voor tellers bij de thuiswedstrijden.
Zorg ervoor dat je alle 06-nummers hebt van de ouders, zodat je bij calamiteiten
iemand kunt bereiken.

•

•

•
•

De coach maakt een groepsapp aan waarin alle spelers en/of ouders van spelers
(afhankelijk van leeftijd) en trainers en coaches inzitten. Deze app is de
communicatie app voor het team.
Vanuit de jeugdcommissie wordt er een app aangemaakt met alle trainers/coaches
waarin mededelingen gedeeld worden vanuit de vereniging. Er kan gevraagd worden
info door te zetten naar de appgroep van je team.
Op het einde van het seizoen moeten de tassen met tenues en spelerspasjes zo snel
mogelijk ingeleverd worden.
Graag tijdig melden aan de jeugdcommissie als je team kampioen wordt of is
geworden zodat er een klein presentje kan worden geregeld (zie overzicht
contactpersonen). We proberen het zelf zo goed mogelijk bij te houden, maar dit lukt
dit niet altijd.

