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TBV TC / Elftallencommissie / Juniorencommissie 

 

Doel 
Indeling van junioren spelers in D-, C, B- en A-elftallen. 
 
Taken 
Administratieve verwerking en aanmeldingen: 

 Het beheren van de teamindeling in Lisa. 

 Bij nieuwe aanmelding beoordelen in welk team het nieuwe lid kan meetrainen 

 Informeren van nieuw lid over de procedure: 
o 3 kennismakingstrainingen (bitje meenemen, stick van de club),  
o daarna zelf inschrijven via website Hilverhockey, 
o eerste periode trainend lid, daarna pas spelend lid (andere contributie en 

andere verzekering). Wijzen op mogelijkheid in ander team geplaatst te 
worden. 

 Informeren trainers over komst kennismakingstrainingen en trainend lid 

 Informeren ledenadministratie 
 

Communicatie en contact: 

 Twee maal per jaar bij de coaches informeren van mogelijke afmeldingen aan het 
einde van zowel de voorjaarscompetitie als de herfstcompetitie. 

 Lopende het seizoen contact houden met coaches en teams middels 
coach/teamgesprekken. Doel: het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en 
evt. samen oplossingen zoeken. Bijhouden van resultaten om te zien of teams juist 
zijn ingedeeld. 

 De intentie van de juniorencommissie is om 2 info-avonden per jaar te organiseren 
waarbij het coachen en de spelregels onder de loep worden genomen. Ook kunnen 
deze avonden worden gebruikt om eventuele aanwezige problemen te inventariseren 
en waar mogelijk op te lossen. 

 Zorg dragen dat bij elk team tenminste een coach aanwezig is. De trainings-
commissie dient ervoor te zorgen dat er een trainer beschikbaar is. Wijzigingen van 
teams dienen door de juniorencommissie ook waar nodig richting de 
trainingscommissie te worden gecommuniceerd. 

 Voor het uitlenen / inlenen van spelers is de coach verantwoordelijk. Bij problemen 
heeft de juniorencommissie uitsluitend een sturende rol. 

 De coach controleert twee keer per jaar via de site of de team samenstelling op de 
site nog actueel is. Is dit niet het geval dan zal de coach dit aan de 
juniorencommissie doorgeven. De juniorencommissie stemt de verschillen af met de 
ledenadministratie. 

 Behandelen van mails die op het adres van de juniorencommissie@hilverhockey.nl 
binnenkomen dan wel doorzending naar de betreffende commissie of het bestuur. 

 Tijdig overleggen met de wedstrijdsecretaris over de nieuwe teamsamenstelling, 
i.v.m. het plannen van oefenwedstrijden en planning van wedstrijden in het volgende 
seizoen. 

 Jaarlijkse evaluatie met jongste jeugd commissie. 

 Maandelijkse up-date naar het bestuur. 

 Behandelen van klachten inzake ontoelaatbaar gedrag in of om de velden van 
spelers, coaches en/of ouders in samenspraak met hoofd TC en/of portefeuillehouder 
bestuur. 

 Communiceren van procedure aangaande teamindeling via website en tijdig 
informeren van teamindeling aan spelers en ouders 
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Teamindeling en klasseindeling: 

 Uiterlijk begin juni van elk jaar inzake de Herfst competitie en uiterlijk begin december 
van elk jaar inzake de Lente competitie het definitief samenstellen van de teams. 
Daarbij dient uiterlijk in de 2e week van juni de indeling van de teams naar klasse bij 
de KNHB te zijn aangemeld. Tussen de Herfst- en Lentecompetitie zullen zo min 
mogelijk spelers / speelsters worden verschoven. Wel dient de juniorencommissie na 
te gaan of er een aanpassing naar klasse bij een of meerdere teams noodzakelijk is. 
Indien gewenst wordt dit door de juniorencommissie richting de KNHB in overleg met 
het hoofd TC doorgegeven. 

 Een lid van de juniorencommissie zal samen met een lid van het wedstrijdsecretariaat 
naar de jaarlijkse “Perzische markt” gaan ter controle van de klasse indeling. 

 De juniorencommissie ontvangt de definitieve klasse indeling via het 
wedstrijdsecretariaat. 

 In overleg met de coach een eventuele herindeling van de C en/of D teams bij de 
bond voor 1 oktober aanvragen. Dit verzoek komt in 1e instantie van de coach. 

 Waar nodig dient door de juniorencommissie ruim voor aanvang van het nieuwe 
seizoen, dispensatie voor spelers/speelsters te worden aangevraagd. 

 
Bevoegdheden 
Het zelfstandig indelen van spelers in teams, ressorterende onder de categorie junioren 
jeugd. 
 
Verantwoordelijkheden 
Uitvoering geven aan het Jeugdbeleidsplan HCH 2012-2017. 
 
 


