
Kickoff seizoen 2015- 2016 8 september 2015 

 

Bestuur: 

 De contracten van de trainers dienen in september ondertekend te worden geretourneerd bij 

Stefan.  

 Vergoeding voor de trainers conform de afspraken die gemaakt zijn op de ALV (afspraken 

worden opgenomen in de volgende nieuwsbrief). 

 De 2e trainer krijgt alleen een vergoeding als er 11 of meer spelers zijn. 

 In de officiële schoolvakanties traint de jeugd niet. (zie website) 

 D1 organiseert dit jaar het nieuwjaarstoernooi,Sander regelt de zaalhuur. 

 De organisatie van eindfeest is in handen van H2 (april/ mei 2016) 

 31 mei 2016 stoppen de trainingen. 

 Tessa geeft aan dat zij een stagiair vanuit school heeft die het oliebollen toernooi voor de 

jeugd wilt organiseren, dit is akkoord. 

  

Leden werving: 

 11 september 2015 gaan de bestuursleden flyeren in Driel, wil je elders flyeren neem dan 

contact op met Gerrie, zodat we niet dubbel werk verrichten. 

 15 oktober 2015 start (bij voldoende animo) in Driel een beginnerscursus voor 10 weken, 

geïnteresseerde kunnen contact opnemen via info@toesj.nl.  

 Nieuwe leden mogen 4x gratis meetrainen, daarna zsm aanmelden via de site. Op de eerste 

training worden naam, telefoonnummer en mailadres genoteerd en doorgegeven aan Gerrie. 

Secretariaat@toesj.nl. Op deze manier kunnen we onze potentiële leden welkom heten en 

eventueel  na bellen/ mailen als de aanmelding naar 4 weken uitblijft. 

 Aan- en afmelden kan alleen via de mail secretariaat@toesj.nl. Ook wijzigingen dienen hier 

per direct doorgegeven worden (bijv. adres, mailadres, etc). In beide zalen, Het Binnenveld en 

De Oldenburg zijn ook aanmeldingsformulieren aanwezig. 

 

Website: 

 De nieuwe website is live! Complimenten aan Joris, Roy en Michiel! 

 Laten we deze site samen up to date houden met bijv. wedstrijdverslagen (kort), wil je iets 

laten plaatsen dan kan dat via website@toesj.nl 

 Het zaal- kader en fluitschema staat op de site, Erik zorgt ervoor dat deze up to date blijft. 

 Uiterlijk voor of na de eerste wedstrijd maakt ieder team een teamfoto en stuurt deze door. 

 Op de site staat de link naar Sponorkliks, deel deze info met je teamleden. Dit is een 

simpele manier om een leuk bedrag te verdienen voor Toesj.  

 

Wedstrijdsecretariaat: 

 Sander wil per team 1 aanspraakpunt hebben, H1- Hylke, H2- Anthonie, H3- Erik, D1- Ivo, 

MC- Roy, JC- Tessa, MA – Joris 

 De zaalhuur ivm wedstrijden op trainingsavonden worden door Sander, daar waar van 

toepassing geannuleerd. Indien een team al weet dat ze op een bepaalde datum niet trainen, 

geef dit dan zsm door aan Sander, dan kan de zaalhuur misschien nog geannuleerd worden. 

De officiële termijn hiervoor is 10 weken. 

 Probeer zo min mogelijk wedstrijden af te zeggen, boetes komen in principe voor eigen 

rekening van het team. De eindbeslissing hierover wordt genomen door het bestuur. 

 Voor het lenen van spelers/ speelsters gelden de volgende regels; bij lagere teams ? 2x per 

maand max 11x per seizoen. Bij hogere teams ? jeugd of in een gelijke klasse tot 2e klasse. 

 Er mag tot en met de 2e klasse met 5 spelers gestart worden, je moet de wedstrijd dan ook 



uitspelen met 5 speler.   

 Roy geeft aan dat hij een lage bezetting heeft bij MC en vraagt of hij mag lenen bij JC. 

Sander heeft dit nagevraagd bij de Nevobo, dit mag niet. JC speelt 1e klasse en MC 1e klasse. 

 Na 31 maart 2016 mogen wedstrijden alleen nog naar voren verplaatst worden , ter 

voorkoming van competitievervalsing. 

 Zorg dat formulieren volledig en correct ingevuld zijn. De scheidsrechter is 

hiervooreindverantwoordelijk. Correcties dienen geaccordeerd te worden door de 

scheidsrechter. Sander zorgt dat er een handleiding voor het invullen van de formulieren 

aanwezig is in de zaal. 

 Er liggen blanco formulieren in de kast, voor het geval dat. Geef Sander een seintje als ze 

bijna op zijn. 

 

Zaal- kaderdienst en fluiten: 

 Erik heeft het schema gedeeld met de aanvoerders en ontvangt uiterlijk 15 september 2015 

de namen van de scheidsrechters per wedstrijd, zodat e.e.a. Aangepast kan worden op de site. 

 Er mag/ kan altijd geruild worden maar het team dat op de lijst staat blijft verantwoordelijk. 

 De wedstrijden zijn gelijkwaardig verdeeld over de teams, alleen bij D1 is niet voldoende 

capaciteit om D2, H1, H2 of H3 te fluiten. Erik pakt dit zsm verder op. 

 Aan de binnenzijde van Kast 1 komt een schema met nethoogtes te hangen.  

 Zaal- kaderdienst;  

 half uur voor aanvang van de wedstrijd opbouwen (geen banken achter de velden) 

 zorgt dat de zaal opgeruimd is tussen de wedstrijden door en na afloop 

 hangt het net op de juiste hoogte 

 ruimt op na de laatste wedstrijden, zorg dat de spullen juist opgeborgen worden in de kast 

(hangt een foto), Let op! De banken mogen niet op elkaar staan. 

 


