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01. REGISTER VAN WIJZIGINGEN

 

01.01. VERSIE 02 

 

Punt 2.0 – 02-12-2013 

Tekst aangepast naar aanleiding van bespreking in bestuursvergadering

 

Punt 03.01 – 02-12-2013 

Samenstelling en tekst aangepast naar 

 

Punt 03.02 – 02-12-2013 

Samenstelling en tekst aangepast naar aanleiding van bespreking in bestuursvergadering

 

Punt 04 – 02-12-2013 

Tekst aangepast naar aanleiding van bespreking in bestuursvergadering

 

Punt 05.03– 02-12-2013 

Tekst aangepast naar aanleiding van bespreking in bestuursvergadering

 

Punt 05.05– 02-12-2013 

Tekst aangepast naar aanleiding van bespreking in bestuursvergadering

 

Punt 04 – 04-12-2013 

Taak toegevoegd naar aanleiding van bespreking in

 

Punt 05.01 – 04-12-2013 

Vergaderplan Grote TC aangepast naar aanleiding van bespreking in TC vergadering

 

Algemeen – 22-01-2014 

De  benamingen “Grote”  en “Kleine”  TC  gewijzigd  in  resp. Coach  Vergadering  en  Technische 

Commissie 

 

Punt 03.02 – 22-01-2014 

Samenstelling  Technische  Commissie  aangepast.  Paragraaf  over  minimale  aanwezigheid 

Verwijderd 

 

01.02. VERSIE 1.1 

Dec 2015 jeugdbeleid toegevoegd en document geactualiseerd  
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02. DOEL VAN DIT DOCUMENT

 

Dit document is opgesteld om de st

te organiseren en taken en bevoegdheden duidelijk te regelen en vast te leggen.

 

Het document is/wordt voorgelegd aan het bestuur, zodat kan worden beoordeeld of de inhoud 

in overeenstemming is met de binnen de verenging geldende regelementen en niet strijdig is met 

het door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd beleid.

 

Na  goedkeuring  door  de  leden  van  de  Technische  Commissie  “oude  stijl”,  verkregen  door 

normale  meerderheid  van  stemmen  zal  dit  document  de  kracht  van  commissie

verkrijgen. 

 

Het is de bedoeling dat dit document een “levend” document is en blijft en dat het inhoudelijk, 

door  frequente  evaluatie  en  toetsing,  wordt  aangepast  en  aangevuld. 

toetsing, worden door de TC en het bestuur geïnitieerd en uitgevoerd.

 

Het  door  de  Technische  Commissie  werken  op  basis  van  de  inhoud  van  dit  document  zal 

bijdragen  aan  een  vergroting  van  de  transparantie  betreffend

verbetering van de communicatie.
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OEL VAN DIT DOCUMENT 

Dit document is opgesteld om de structuur en werkwijze van de Technische Commissie eenduidig 

te organiseren en taken en bevoegdheden duidelijk te regelen en vast te leggen. 

Het document is/wordt voorgelegd aan het bestuur, zodat kan worden beoordeeld of de inhoud 

et de binnen de verenging geldende regelementen en niet strijdig is met 

het door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd beleid. 

Na  goedkeuring  door  de  leden  van  de  Technische  Commissie  “oude  stijl”,  verkregen  door 

n  stemmen  zal  dit  document  de  kracht  van  commissie

Het is de bedoeling dat dit document een “levend” document is en blijft en dat het inhoudelijk, 

door  frequente  evaluatie  en  toetsing,  wordt  aangepast  en  aangevuld. De  evaluatie  en  

toetsing, worden door de TC en het bestuur geïnitieerd en uitgevoerd. 

Het  door  de  Technische  Commissie  werken  op  basis  van  de  inhoud  van  dit  document  zal 

bijdragen  aan  een  vergroting  van  de  transparantie  betreffende  besluitvorming  en  een 

verbetering van de communicatie. 
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03. SAMENSTELLING TECHNISCHE 

 

03.01. COACH VERGADERING (CV) 

De Coach Vergadering bestaat uit de volgende leden:

 

♦ Bestuurslid Technische Zaken (hoofd TC) en/of diens 

♦ De coach(es) van de teams;

♦ Het wedstrijdsecretariaat;

♦ Een lid van de materiaalcommissie;

♦ Een lid van de veldonderhoudcommissie

 

Het hoofd TC fungeert als voorzitter van de vergaderingen.

 

Voor deze vergaderingen kunnen personen worden uitg

de  verenging.  Betreffende  personen  kunnen  een  bijdrage aan  de  vergadering  leveren  door  

het verstrekken van informatie. Elk lid van de CV kan een dergelijk verzoek, schriftelijk, indienen. 

Het verzoek dient, minimaal, de goedkeuring te hebben van de leden van de TC.

 

Bestuurleden  kunnen,  uit  hoofde  van  hun  functie,  op  uitnodiging  van  de  TC,  de  verga

dering bijwonen, maar dienen zich te onthouden van deelname aan de beraadslagingen en enkel 

op te treden als waarnemer, tenzij hen door de commissie anders wordt verzocht.

 

03.02. TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

De TC bestaat uit de volgende leden:

 

♦ Bestuurslid Technische Zaken (hoofd TC) en/of diens plaatsvervanger;

♦ Een vertegenwoordiger van de sectie honkbal;

♦ Een vertegenwoordiger van de sectie softbal;

♦ Een vertegenwoordiger van het wedstrijdsecretariaat;

♦ Een lid van de materiaalcommissie;

♦ Een lid van de veldonderhoudcommissie

 

Het hoofd TC fungeert als voorzitter van de vergaderingen.

 

Bestuurleden  kunnen,  uit  hoofde  van  hun  functie,  op  uitnodiging  van de  TC,  de  verga

dering bijwonen, maar dienen zich te onthouden van deelname aan de beraadslagingen en enkel 

op te treden als waarnemer, tenzij hen door de commissie anders wordt verzocht.
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ECHNISCHE COMMISSIE/COACH VERGADERING 

 

De Coach Vergadering bestaat uit de volgende leden: 

Bestuurslid Technische Zaken (hoofd TC) en/of diens plaatsvervanger; 

De coach(es) van de teams; 

Het wedstrijdsecretariaat; 

Een lid van de materiaalcommissie; 

Een lid van de veldonderhoudcommissie 

Het hoofd TC fungeert als voorzitter van de vergaderingen. 

Voor deze vergaderingen kunnen personen worden uitgenodigd, zowel van binnen als van buiten 

de  verenging.  Betreffende  personen  kunnen  een  bijdrage aan  de  vergadering  leveren  door  

het verstrekken van informatie. Elk lid van de CV kan een dergelijk verzoek, schriftelijk, indienen. 

nt, minimaal, de goedkeuring te hebben van de leden van de TC. 

Bestuurleden  kunnen,  uit  hoofde  van  hun  functie,  op  uitnodiging  van  de  TC,  de  verga

dering bijwonen, maar dienen zich te onthouden van deelname aan de beraadslagingen en enkel 

te treden als waarnemer, tenzij hen door de commissie anders wordt verzocht.

(TC) 

De TC bestaat uit de volgende leden: 

Bestuurslid Technische Zaken (hoofd TC) en/of diens plaatsvervanger; 

Een vertegenwoordiger van de sectie honkbal; 

Een vertegenwoordiger van de sectie softbal; 

Een vertegenwoordiger van het wedstrijdsecretariaat; 

Een lid van de materiaalcommissie; 

Een lid van de veldonderhoudcommissie 

Het hoofd TC fungeert als voorzitter van de vergaderingen. 

uit  hoofde  van  hun  functie,  op  uitnodiging  van de  TC,  de  verga

dering bijwonen, maar dienen zich te onthouden van deelname aan de beraadslagingen en enkel 

op te treden als waarnemer, tenzij hen door de commissie anders wordt verzocht.

 

 

 

enodigd, zowel van binnen als van buiten  

de  verenging.  Betreffende  personen  kunnen  een  bijdrage aan  de  vergadering  leveren  door  
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04. TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE

 

De Technische Commissie treedt binnen de vereniging op als een zelfstandige commissie. Bij de 

uitvoering van haar taken wordt de bevoegdheid van de commissie enkel beperkt door de binnen 

de vereniging geldende reglementen (statuten en h

genomen  besluiten en  geldende  budgetten.  Het  verenigingsbestuur  kan,  per  onderwerp,  

een kader aangeven waarbinnen de bevoegdheden van de TC worden gemandateerd.

 

Wanneer de commissie een besluit neemt

wel  in  overeenstemming  is  met  het  gestelde  in  de  geldende  verenigingsreglementen,  kan  

een dergelijk  besluit  ter  goedkeuring  worden  voorgelegd  aan  de  (Bijzondere)  Algemene  

Leden Vergadering. 

 

De  Technische  Commissie  werkt  bij  de  uitvoering  van  haar  taken  nauw  samen  met  de 

overige commissies binnen de vereniging.

 

♦ De  Technische  Commissie  coördineert  alle  zaken  welke  direct  of  indirect  verband 

houden met de techn

 

♦ De Technische Commissie informeert en ontvangt informatie van de wedstrijdsecretaris, 

de  materiaalcommissie  en  de  verldonderhoudscommissie  en  dient  deze 

functionarissen/ commissies v

 

♦ Op  verzoek  van  de  wedstrijdsecretaris,  de  materiaal  commissie  en  de 

veldonderhoudcommissie  coördineert/organiseert  de  Technische  Commissie  cq.  het 

Hoofd Technische Commissie noodzakelijke activiteiten;

 

♦ De  Technische  Commissie 

(ouders/vertegenwoordigers van) leden betreffende zaken die verband houden met het 

beoefenen van de honk

optreden  als  bemiddelaar  bij 

eerste-lijns  “klachtencommissie”  voorzover  dit  past  binnen  het  kader  van  de 

verengingsreglementen;

 

♦ De Technische Commissie is belast met de indeling van de teams;

 

♦ De  Technische  Commi

♦ wedstrijden; 

 

♦ De Technische Commissie is belast met de organisatie van de winter (zaal) trainingen en 

verzorgt de aanvraag van accomodatie bij de betreffende instantie(s);

 

♦ De  Technische  Commissie  is  belast  met  de  inschrijving  van  teams  voor  competities  

en tournooien;  
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OMMISSIE 

De Technische Commissie treedt binnen de vereniging op als een zelfstandige commissie. Bij de 

uitvoering van haar taken wordt de bevoegdheid van de commissie enkel beperkt door de binnen 

de vereniging geldende reglementen (statuten en huishoudelijk reglement) en door de vereniging 

genomen  besluiten en  geldende  budgetten.  Het  verenigingsbestuur  kan,  per  onderwerp,  

een kader aangeven waarbinnen de bevoegdheden van de TC worden gemandateerd.

Wanneer de commissie een besluit neemt dat niet de goedkeuring van het bestuur heeft, maar 

wel  in  overeenstemming  is  met  het  gestelde  in  de  geldende  verenigingsreglementen,  kan  

een dergelijk  besluit  ter  goedkeuring  worden  voorgelegd  aan  de  (Bijzondere)  Algemene  

De  Technische  Commissie  werkt  bij  de  uitvoering  van  haar  taken  nauw  samen  met  de 

overige commissies binnen de vereniging. 

De  Technische  Commissie  coördineert  alle  zaken  welke  direct  of  indirect  verband 

houden met de technische aspecten van de honk- en softbalsport binnen de vereniging;

De Technische Commissie informeert en ontvangt informatie van de wedstrijdsecretaris, 

de  materiaalcommissie  en  de  verldonderhoudscommissie  en  dient  deze 

functionarissen/ commissies van advies; 

Op  verzoek  van  de  wedstrijdsecretaris,  de  materiaal  commissie  en  de 

veldonderhoudcommissie  coördineert/organiseert  de  Technische  Commissie  cq.  het 

Hoofd Technische Commissie noodzakelijke activiteiten; 

De  Technische  Commissie  cq.  haar  leden  fungeren  als  aanspreekpunt  voor 

(ouders/vertegenwoordigers van) leden betreffende zaken die verband houden met het 

beoefenen van de honk- en softbalsport. Zij zal hierbij, wanneer noodzakelijk/gewenst, 

optreden  als  bemiddelaar  bij  conflicten  tussen  leden  en  technisch  kader  en/of  als 

lijns  “klachtencommissie”  voorzover  dit  past  binnen  het  kader  van  de 

verengingsreglementen; 

De Technische Commissie is belast met de indeling van de teams; 

De  Technische  Commissie  is  belast  met  de  veldindeling  betreffende  trainingen  en 

De Technische Commissie is belast met de organisatie van de winter (zaal) trainingen en 

verzorgt de aanvraag van accomodatie bij de betreffende instantie(s); 

e  Commissie  is  belast  met  de  inschrijving  van  teams  voor  competities  
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dat niet de goedkeuring van het bestuur heeft, maar  

wel  in  overeenstemming  is  met  het  gestelde  in  de  geldende  verenigingsreglementen,  kan  

een dergelijk  besluit  ter  goedkeuring  worden  voorgelegd  aan  de  (Bijzondere)  Algemene  

De  Technische  Commissie  werkt  bij  de  uitvoering  van  haar  taken  nauw  samen  met  de 

De  Technische  Commissie  coördineert  alle  zaken  welke  direct  of  indirect  verband 

en softbalsport binnen de vereniging; 

De Technische Commissie informeert en ontvangt informatie van de wedstrijdsecretaris, 

de  materiaalcommissie  en  de  verldonderhoudscommissie  en  dient  deze 

Op  verzoek  van  de  wedstrijdsecretaris,  de  materiaal  commissie  en  de 

veldonderhoudcommissie  coördineert/organiseert  de  Technische  Commissie  cq.  het 

cq.  haar  leden  fungeren  als  aanspreekpunt  voor 

(ouders/vertegenwoordigers van) leden betreffende zaken die verband houden met het 

en softbalsport. Zij zal hierbij, wanneer noodzakelijk/gewenst, 

conflicten  tussen  leden  en  technisch  kader  en/of  als 

lijns  “klachtencommissie”  voorzover  dit  past  binnen  het  kader  van  de 

ssie  is  belast  met  de  veldindeling  betreffende  trainingen  en  

De Technische Commissie is belast met de organisatie van de winter (zaal) trainingen en 

e  Commissie  is  belast  met  de  inschrijving  van  teams  voor  competities  



 

V.H.C. BLUE SOCKS 
Structuur en werkijze Technische Commissie

 

Pagina 8 

 

♦ De  Technische  Commissie  stelt  technisch  kader  aan,  bewaakt  en  beoordeelt  het 

functioneren van dit technisch kader en is bevoegd technisch kader te ont

functie, dit alles in samenspraak/overleg met het bestuur van de vereniging;

 

♦ De Technische Commissie voert door de vereniging i.c. het bestuur of een der overige 

commissies goedgekeurde besluiten uit, alsmede taken welke haar zijn opgelegd 

de Algemene Leden Vergadering;

 

♦ De Technische Commissie intieert (deelname aan) in

deelname aan honk
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De  Technische  Commissie  stelt  technisch  kader  aan,  bewaakt  en  beoordeelt  het 

functioneren van dit technisch kader en is bevoegd technisch kader te ont

functie, dit alles in samenspraak/overleg met het bestuur van de vereniging;

De Technische Commissie voert door de vereniging i.c. het bestuur of een der overige 

commissies goedgekeurde besluiten uit, alsmede taken welke haar zijn opgelegd 

de Algemene Leden Vergadering; 

De Technische Commissie intieert (deelname aan) in- en externe opleidingen en 

deelname aan honk- en softbalkampen. 

 

 

De  Technische  Commissie  stelt  technisch  kader  aan,  bewaakt  en  beoordeelt  het 

functioneren van dit technisch kader en is bevoegd technisch kader te ontheffen uit hun 

functie, dit alles in samenspraak/overleg met het bestuur van de vereniging; 

De Technische Commissie voert door de vereniging i.c. het bestuur of een der overige 

commissies goedgekeurde besluiten uit, alsmede taken welke haar zijn opgelegd door 

en externe opleidingen en 
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05. VERGADERINGEN 

 

05.01. VERGADERSCHEMA 

Jaarlijks wordt een vergaderschema opgesteld met de volgende vergaderfreq

 

♦ Maandelijk, TC, binnen twee weken na de maandelijkse bestuursvergadering

♦ CV enkele malen per jaar, maar tenminste op de volgende tijdstippen:

o Na afsluiting wedstrijdseizoen;

o Voor aanvang zaaltrainingen;

o Voor aanvang wedstrijdseizoen;

o Voor de zomer

 

05.02. UITNODIGING EN AGENDA 

Minimaal  een  week  voor  aanvang  van  een  TC  vergadering  draagt  het  hoofd  TC  zorg  voor  

de toezending  van  een  uitnodiging  aan  de  leden  (via  e

een concept agenda en het verzoek om agendapunten op te voeren.

 

Het hoofd TC brengt de conceptagenda in tijdens de bestuursvergadering welke voorafgaat aan 

de  betreffende  TC  vergadering.  Het  bestuur  kan  mandaat  verstrekken  aan  het  hoofd  TC 

aangaande de tijdens de TC ve

 

Tenminste  twee  dagen  voor  de  vergadering  ontvangen  de  leden, van  het  hoofd  TC,  

wederom, een uitnodiging. Bij deze uitnodiging is de definitieve agenda gevoegd en, indien van 

toepassing, de ingekomen stukken.

 

05.03. NOTULEN 

Tijdens  de  vergadering  wordt genotuleerd  door  het hoofd  TC.  De  aard  en/of  inhoud  van  de 

vergadering kan er toe leiden dat een ander lid van de commissie (een deel van) de vergadering 

notuleert. 

 

De notulen en de bijbehorende actie

vergadering, aan de leden van de TC en het bestuur worden toegezonden (per e

 

Het hoofd TC zal de notulen, ter informatie, inbrengen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

05.04. BESLUITEN- EN ACTIELIJST 

Tijdens  elke  vergadering  wordt  er  een  lijst  van  besluiten  bijgewerkt  en  worden  actie

punten geregistreerd en gecontroleerd op voortgang. Beide lijsten maken deel uit van de 

notulen. 
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Jaarlijks wordt een vergaderschema opgesteld met de volgende vergaderfrequentie:

Maandelijk, TC, binnen twee weken na de maandelijkse bestuursvergadering

CV enkele malen per jaar, maar tenminste op de volgende tijdstippen: 

Na afsluiting wedstrijdseizoen; 

Voor aanvang zaaltrainingen; 

Voor aanvang wedstrijdseizoen; 

Voor de zomerstop 

Minimaal  een  week  voor  aanvang  van  een  TC  vergadering  draagt  het  hoofd  TC  zorg  voor  

de toezending  van  een  uitnodiging  aan  de  leden  (via  e-mail). Deze  uitnodiging  bevat  tevens  

verzoek om agendapunten op te voeren. 

Het hoofd TC brengt de conceptagenda in tijdens de bestuursvergadering welke voorafgaat aan 

de  betreffende  TC  vergadering.  Het  bestuur  kan  mandaat  verstrekken  aan  het  hoofd  TC 

aangaande de tijdens de TC vergadering te nemen besluiten. 

Tenminste  twee  dagen  voor  de  vergadering  ontvangen  de  leden, van  het  hoofd  TC,  

wederom, een uitnodiging. Bij deze uitnodiging is de definitieve agenda gevoegd en, indien van 

toepassing, de ingekomen stukken. 

Tijdens  de  vergadering  wordt genotuleerd  door  het hoofd  TC.  De  aard  en/of  inhoud  van  de 

vergadering kan er toe leiden dat een ander lid van de commissie (een deel van) de vergadering 

De notulen en de bijbehorende actie- en besluitenlijst zullen, uiterlijk binnen twee weken na de 

vergadering, aan de leden van de TC en het bestuur worden toegezonden (per e-mail).

Het hoofd TC zal de notulen, ter informatie, inbrengen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Tijdens  elke  vergadering  wordt  er  een  lijst  van  besluiten  bijgewerkt  en  worden  actie

punten geregistreerd en gecontroleerd op voortgang. Beide lijsten maken deel uit van de 
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uentie: 

Maandelijk, TC, binnen twee weken na de maandelijkse bestuursvergadering 

Minimaal  een  week  voor  aanvang  van  een  TC  vergadering  draagt  het  hoofd  TC  zorg  voor  

mail). Deze  uitnodiging  bevat  tevens  

Het hoofd TC brengt de conceptagenda in tijdens de bestuursvergadering welke voorafgaat aan 

de  betreffende  TC  vergadering.  Het  bestuur  kan  mandaat  verstrekken  aan  het  hoofd  TC 

Tenminste  twee  dagen  voor  de  vergadering  ontvangen  de  leden, van  het  hoofd  TC,  

wederom, een uitnodiging. Bij deze uitnodiging is de definitieve agenda gevoegd en, indien van 

Tijdens  de  vergadering  wordt genotuleerd  door  het hoofd  TC.  De  aard  en/of  inhoud  van  de  

vergadering kan er toe leiden dat een ander lid van de commissie (een deel van) de vergadering 

uitenlijst zullen, uiterlijk binnen twee weken na de 

mail). 

Het hoofd TC zal de notulen, ter informatie, inbrengen in de eerstvolgende bestuursvergadering. 

Tijdens  elke  vergadering  wordt  er  een  lijst  van  besluiten  bijgewerkt  en  worden  actie-

punten geregistreerd en gecontroleerd op voortgang. Beide lijsten maken deel uit van de 
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05.05. STEMMINGEN 

Door  te  streven  naar  constructief  overle

tijdens  de  vergaderingen  te  voorkomen. De  TC  zal  er  ten  alle  tijden  naar  streven  besluiten 

unaniem te nemen. 

 

Indien een stemming onvermijdelijk is, wordt er over zaken gestemd door hand o

personen zal altijd schriftelijk worden gestemd.

 

De leden van de TC hebben 1 stem in de vergadering, waarbij, per vertegenwoordigend orgaan 

(team of commissie) nooit meer dan één stem mag worden uitgebracht.

 

Het hoofd TC heeft (anders dan uit hoofde van een andere functie 

stemrecht in  de  Technische  Commissie.  Bij  het  staken der  stemmen wordt  het  in  stemming 

gebrachte geacht te zijn verworpen.
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Door  te  streven  naar  constructief  overleg  zal  worden  getracht  het  houden  van  temmingen 

tijdens  de  vergaderingen  te  voorkomen. De  TC  zal  er  ten  alle  tijden  naar  streven  besluiten 

Indien een stemming onvermijdelijk is, wordt er over zaken gestemd door hand opsteken. Over 

personen zal altijd schriftelijk worden gestemd. 

De leden van de TC hebben 1 stem in de vergadering, waarbij, per vertegenwoordigend orgaan 

(team of commissie) nooit meer dan één stem mag worden uitgebracht. 

Het hoofd TC heeft (anders dan uit hoofde van een andere functie – coach of commissielid) geen 

stemrecht in  de  Technische  Commissie.  Bij  het  staken der  stemmen wordt  het  in  stemming 

gebrachte geacht te zijn verworpen. 

 

 

g  zal  worden  getracht  het  houden  van  temmingen 

tijdens  de  vergaderingen  te  voorkomen. De  TC  zal  er  ten  alle  tijden  naar  streven  besluiten  

psteken. Over 

De leden van de TC hebben 1 stem in de vergadering, waarbij, per vertegenwoordigend orgaan 

coach of commissielid) geen  

stemrecht in  de  Technische  Commissie.  Bij  het  staken der  stemmen wordt  het  in  stemming  
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06. BELEID ALLE TEAMS  

 

06.01. TEAMS 

Alle leeftijdscategorieën gevuld met minimaal 1 team. Voor de jeugd softbaltak zal er

mogelijk, getracht worden weer een softbal team op te richte

dezelfde leeftijd. Anders zullen er combiteams gemaakt worden waarbij ho

worden.  

Gewenste teams 

• Beeball Rookies en Majors (jongens/meisjes)

• Honkbal pupillen, aspiranten, junioren en senioren 

• Softbal pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, senioren heren

• Recreanten softbal

Seizoen 2015 

• GEEN softbal pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, gevolg hierdoor 

meiden in de honkbalcompetitie. Meisjes/dames in honkbalteams: Pupillen (1), 

Aspiranten (1), junioren (6?), senioren (2) 

• WEL 2 heren softbalteams en 2 Recreanten teams 

 

06.02. KADER  

Alle teams voorzien van voldoende kader, dat wil zeggen de rol van coach, trainer en coördinator 

ingevuld. Dit kan 1 persoon zijn maar kan ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Seizoen 2015 

• Alleen een probleem bij de Beeball Majors zij hebben wel vast trainingsk

een coördinator maar geen vaste coach. De softbal senioren 1 en 2 doen het al 

jaren met alleen een coördinator, maar er is ook geen wens vanuit de vereniging 

of de teams zelf om dit anders te doen.

• Halverwege het seizoen is Jan Haring gestopt bij 

tijdelijk opgepakt door Jeffrey en Shannon.

• Recreanten 2 heeft geen coach (toch?) maar ook geen reguliere wedstrijden

Aandachtspunt: Betrekken oudere “ jeugd” bij het trainen van de jongere jeugd. Vanaf junioren 

zou het mooi zijn als er geholpen word bij het trainen van Beeballers en pupillen 

(honkbal/softbal). Mogelijk kan dit worden gestimuleerd door een financiële compensatie.       

Het kader zal gestimuleerd worden om technische (trainen/coachen) opleidingen te volgen bij de 

KNBSB. Deze opleidingen kunnen betaald worden door de club maar daar staat ook een bepaalde 

periode tegenover dat het kaderlid dan blijft.
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Alle leeftijdscategorieën gevuld met minimaal 1 team. Voor de jeugd softbaltak zal er

getracht worden weer een softbal team op te richten. Bij voldoende meisjes van 

zelfde leeftijd. Anders zullen er combiteams gemaakt worden waarbij honkbal gespeeld gaat 

Beeball Rookies en Majors (jongens/meisjes) 

Honkbal pupillen, aspiranten, junioren en senioren  

Softbal pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, senioren heren

Recreanten softbal 

pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, gevolg hierdoor 

meiden in de honkbalcompetitie. Meisjes/dames in honkbalteams: Pupillen (1), 

Aspiranten (1), junioren (6?), senioren (2)  

WEL 2 heren softbalteams en 2 Recreanten teams  

rzien van voldoende kader, dat wil zeggen de rol van coach, trainer en coördinator 

ingevuld. Dit kan 1 persoon zijn maar kan ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Alleen een probleem bij de Beeball Majors zij hebben wel vast trainingsk

een coördinator maar geen vaste coach. De softbal senioren 1 en 2 doen het al 

jaren met alleen een coördinator, maar er is ook geen wens vanuit de vereniging 

of de teams zelf om dit anders te doen. 

Halverwege het seizoen is Jan Haring gestopt bij de Recreanten 1, dit word 

tijdelijk opgepakt door Jeffrey en Shannon. 

Recreanten 2 heeft geen coach (toch?) maar ook geen reguliere wedstrijden

Aandachtspunt: Betrekken oudere “ jeugd” bij het trainen van de jongere jeugd. Vanaf junioren 

als er geholpen word bij het trainen van Beeballers en pupillen 

(honkbal/softbal). Mogelijk kan dit worden gestimuleerd door een financiële compensatie.       

Het kader zal gestimuleerd worden om technische (trainen/coachen) opleidingen te volgen bij de 

NBSB. Deze opleidingen kunnen betaald worden door de club maar daar staat ook een bepaalde 

periode tegenover dat het kaderlid dan blijft. 
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Alle leeftijdscategorieën gevuld met minimaal 1 team. Voor de jeugd softbaltak zal er, indien 

n. Bij voldoende meisjes van 

nkbal gespeeld gaat 

Softbal pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, senioren heren 

pupillen, aspiranten, junioren, senioren dames, gevolg hierdoor 

meiden in de honkbalcompetitie. Meisjes/dames in honkbalteams: Pupillen (1), 

rzien van voldoende kader, dat wil zeggen de rol van coach, trainer en coördinator 

ingevuld. Dit kan 1 persoon zijn maar kan ook door meerdere personen worden uitgevoerd. 

Alleen een probleem bij de Beeball Majors zij hebben wel vast trainingskader en 

een coördinator maar geen vaste coach. De softbal senioren 1 en 2 doen het al 

jaren met alleen een coördinator, maar er is ook geen wens vanuit de vereniging 

de Recreanten 1, dit word 

Recreanten 2 heeft geen coach (toch?) maar ook geen reguliere wedstrijden 

Aandachtspunt: Betrekken oudere “ jeugd” bij het trainen van de jongere jeugd. Vanaf junioren 

als er geholpen word bij het trainen van Beeballers en pupillen 

(honkbal/softbal). Mogelijk kan dit worden gestimuleerd door een financiële compensatie.        

Het kader zal gestimuleerd worden om technische (trainen/coachen) opleidingen te volgen bij de 

NBSB. Deze opleidingen kunnen betaald worden door de club maar daar staat ook een bepaalde 
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06.03. DOELSTELLINGEN ALGEMEEN

• Voor elk team streven naar het hoogst haalbare, dat wil zeggen met en voor het 

hele team.  

• Voor elk team worden er zaaltrainingen en veldtrainingen gegeven (1 keer per 

week). 

• Indien mogelijk (kader) worden er, voor met name de jeugd, Pitcher

/Catchertrainingen georganiseerd.     

• Alle “nieuwe” jeugdleden die junioren gaan spelen dienen een 

scheidsrechterscursus van de KNBSB te volgen. Deze cursus word betaald door 

de club en georganiseerd door de TC. 

• Voor alle jeugdleden (14

verplicht spelregelbewijs vanuit 

actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’

/ NOC-NSF.   
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EN 

Voor elk team streven naar het hoogst haalbare, dat wil zeggen met en voor het 

oor elk team worden er zaaltrainingen en veldtrainingen gegeven (1 keer per 

Indien mogelijk (kader) worden er, voor met name de jeugd, Pitcher

/Catchertrainingen georganiseerd.      

Alle “nieuwe” jeugdleden die junioren gaan spelen dienen een 

srechterscursus van de KNBSB te volgen. Deze cursus word betaald door 

de club en georganiseerd door de TC.  

Voor alle jeugdleden (14-18 jr) komt er vanaf 1-1-2016 waarschijnlijk een 

verplicht spelregelbewijs vanuit de KNBSB. Dit is een van de maatregelen 

actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’, zoals dat is ontstaan binnen de KNVB 

 

 

 

Voor elk team streven naar het hoogst haalbare, dat wil zeggen met en voor het 

oor elk team worden er zaaltrainingen en veldtrainingen gegeven (1 keer per 

Indien mogelijk (kader) worden er, voor met name de jeugd, Pitcher-

srechterscursus van de KNBSB te volgen. Deze cursus word betaald door 

2016 waarschijnlijk een 

een van de maatregelen uit het 

, zoals dat is ontstaan binnen de KNVB 
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07. JEUGDINDELING (BEEBALL

Inleiding  

Het indelen van de jeugdteams is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het verleden heeft 

indeling tot veel discussies geleid. Om de teamindeling voor een ieder zo duidelijk en doorzichtig 

mogelijk te maken zijn in dit hoofdstuk de indelingscriteria en het indelingsproces beschreven.

 

07.01. INDELINGSCRITERIA 

De KNBSB heeft een aantal vereisten m.b

KNBSB klasse Leeftijd(*) 

Aspiranten 1
e
  t/m 15 jaar

Aspiranten 2
e
 t/m 15 jaar

Aspiranten 3
e
  t/m 15 jaar

Pupillen 1
e
  t/m 12 jaar 

Pupillen 2
e
  t/m 12 jaar 

Pupillen 3
e
 t/m 12 jaar 

Major League 

Beeball  

t/m 10 jaar 

Rookie League 

Beeball 

t/m 8 jaar  

* Dit is de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt.

 De TC heeft daarnaast ook een aantal indelingscriteria gedefinieerd zoals o.a. beleid komende 

jaren, veiligheid, plezier, talent, doorstroming. Om 

de spelers mogelijk te maken heeft de TC ook een aantal grenzen aan de leeftijden gesteld, zoals 

aangegeven in de onderstaande tabel. 

KNBSB klasse 

Aspiranten 1
e
 klasse 

Aspiranten 2
e
 klasse 

Aspiranten 3
e
 klasse  

Pupillen 1
e
 klasse 

Pupillen 2
e
 klasse 

Pupillen 3
e 

klasse 

Major League Beeball  

Rookie League Beeball 

* Dit is de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt.
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EEBALL, PUPILLEN EN ASPIRANTEN)  

Het indelen van de jeugdteams is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het verleden heeft 

indeling tot veel discussies geleid. Om de teamindeling voor een ieder zo duidelijk en doorzichtig 

mogelijk te maken zijn in dit hoofdstuk de indelingscriteria en het indelingsproces beschreven.

De KNBSB heeft een aantal vereisten m.b.t. leeftijden zoals aangegeven in onderstaande tabel:

 Speelduur Speelbal Kenmerken

 7 innings na 120 

minuten geen nieuwe 

inning  

9 inch leer 10 punten regel na 5 

innings 

 Na 90 minuten geen 

nieuwe inning 

9 inch leer  

 Na 90 minuten geen 

nieuwe inning 

9 inch leer  

t/m 12 jaar  2 * max 4 innings na 

75 minuten geen 

nieuwe inning   

8,5 inch leer Pitcher gooit alles, bij 4 

wijd/geraakt werper 

slagman naar 1

t/m 12 jaar  7 innings na 90 

minuten  geen 

nieuwe inning 

8,5 inch leer Pitcher gooit alles, bij 4 

wijd/geraakt werper 

slagman naar 1

t/m 12 jaar  7 innings na 90 

minuten  geen 

nieuwe inning 

8,5 inch soft 

touch  

Bij 4 wijd /geraakt 

werper krijgt slagman 

coach toss

t/m 10 jaar  Na 60 minuten geen 

nieuwe inning 

8,5 inch soft 

touch 

Coach toss

 Na 60 minuten geen 

nieuwe inning 

8 inch soft 

touch 

Slaan van paaltje 

* Dit is de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt.

De TC heeft daarnaast ook een aantal indelingscriteria gedefinieerd zoals o.a. beleid komende 

jaren, veiligheid, plezier, talent, doorstroming. Om doorstroming in de teams en ontwikkeling van 

de spelers mogelijk te maken heeft de TC ook een aantal grenzen aan de leeftijden gesteld, zoals 

aangegeven in de onderstaande tabel.  

Leeftijd(*) 

13 t/m 15 jaar  

13 t/m 15 jaar  

13 t/m 15 jaar 

10 t/m 12 jaar  

10 t/m 12 jaar  

9 t/m 11 jaar  

7 t/m 10 jaar  

5 t/m 8 jaar  

de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt.
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Het indelen van de jeugdteams is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In het verleden heeft de 

indeling tot veel discussies geleid. Om de teamindeling voor een ieder zo duidelijk en doorzichtig 

mogelijk te maken zijn in dit hoofdstuk de indelingscriteria en het indelingsproces beschreven. 

.t. leeftijden zoals aangegeven in onderstaande tabel: 

Kenmerken 

10 punten regel na 5 

Pitcher gooit alles, bij 4 

wijd/geraakt werper 

slagman naar 1
e
 honk 

Pitcher gooit alles, bij 4 

wijd/geraakt werper 

slagman naar 1
e
 honk 

Bij 4 wijd /geraakt 

werper krijgt slagman 

coach toss 

Coach toss 

Slaan van paaltje  

* Dit is de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt. 

De TC heeft daarnaast ook een aantal indelingscriteria gedefinieerd zoals o.a. beleid komende 

doorstroming in de teams en ontwikkeling van 

de spelers mogelijk te maken heeft de TC ook een aantal grenzen aan de leeftijden gesteld, zoals 

de leeftijd die de speler voor 1 oktober in het lopende kalender jaar bereikt. 
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Er zal altijd worden getracht de bovenstaande leeftijden in acht te nemen bij het maken van de 

teamindeling. In individuele gevallen behoudt de TC zich het recht voor hier van a

Naast het criterium leeftijd zijn er natuurlijk nog een aantal andere criteria die de TC hanteert om 

de teamindeling te maken, deze criteria zijn: 

• Veiligheid 

• Plezier in honkballen 

• Talent / vaardigheid

• Doorstroming 

• Dispensatiespelers 

• Doorkijk naar komende jaren

Veiligheid  

De veiligheid van de spelers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Vooral bij de overstap van de 

pupillen 3e klasse naar pupillen 2e klasse, waar met harde ballen gespeeld wordt, gaat dit op en 

houdt de TC hier rekening mee bij het vaststellen van de teamindeling. De veiligheid voor de 

spelers wordt in zekere mate bepaald door de vaardigheid van de spelers. 

Plezier in honkballen 

Plezier in het honkballen is uiteraard een zeer belangrijk criterium voor iedereen. Daar w

mogelijk wil de TC dan ook proberen teams in zijn geheel bij elkaar te houden. Er komt echter 

een punt dat andere criteria als leeftijd, veiligheid en vaardigheid het niet meer mogelijk maken 

om in dezelfde samenstelling te blijven spelen. Het kan dus 

beschouwd dat teams meerdere jaren in dezelfde samenstelling bij elkaar blijven. 

Talent / vaardigheid 

De TC streeft ernaar om de vaardigheden voor alle spelers binnen 1 team te ontwikkelen 

ongeacht het niveau van de individuele

de keuze voor een hoger team cq het wat langer op hetzelfde niveau blijven spelen van een 

speler.     

Op het ogenblik is er geen beleid op het vormen van zogenaamde A

het huidige indelingsbeleid te wijzigen in een A

jeugd teams, minimaal twee liefst drie teams per leeftijdscategorie en er voldoende (liefst 

geschoold) kader beschikbaar voor is. 

Doorstroming 

De TC streeft er naar elke speler in de pupillen/Beeball Major League/Beeball Rookie League elk 

jaar een stap(je) hoger te laten spelen. Hierdoor ontwikkelen alle spelers zich in een aantal 

stappen van Beeball Rookie League tot volwaardige honkballes op een voor hen geschikt ni

De TC streeft ernaar dat pupillen voordat ze overgaan naar de aspiranten in ieder geval 1 jaar in 

de 2
e
 klasse heeft gespeeld. Dit om de overgang naar de aspiranten te verkleinen. 

Dispensatiespelers 

De TC streeft naar zo weinig mogelijk dispensatie 

gaan overslaan hetgeen niet gewenst is. Daarnaast mogen dispensatiespelers niet als 

pitcher/catcher worden ingezet. Alleen kan het zijn dat dispensatiespelers nodig zijn om 

bijvoorbeeld een team op meer 9 spe

naar 2 teams in een leeftijdscatagorie. 

Doorkijk naar komende jaren 

De doorkijk naar 1 a 2 seizoenen na het komende seizoen word ook bekeken ivm de 

doorstroming van individuele spelers / hele teams. Hie

dat er geen spelers bijkomen of afvallen. Dit is natuurlijk geen praktijksituatie maar een betere 

inschatting is niet mogelijk. 
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Er zal altijd worden getracht de bovenstaande leeftijden in acht te nemen bij het maken van de 

teamindeling. In individuele gevallen behoudt de TC zich het recht voor hier van a

Naast het criterium leeftijd zijn er natuurlijk nog een aantal andere criteria die de TC hanteert om 

de teamindeling te maken, deze criteria zijn:  

Plezier in honkballen  

Talent / vaardigheid 

Doorstroming  

Dispensatiespelers  

ijk naar komende jaren 

De veiligheid van de spelers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Vooral bij de overstap van de 

pupillen 3e klasse naar pupillen 2e klasse, waar met harde ballen gespeeld wordt, gaat dit op en 

ng mee bij het vaststellen van de teamindeling. De veiligheid voor de 

spelers wordt in zekere mate bepaald door de vaardigheid van de spelers.  

Plezier in het honkballen is uiteraard een zeer belangrijk criterium voor iedereen. Daar w

mogelijk wil de TC dan ook proberen teams in zijn geheel bij elkaar te houden. Er komt echter 

een punt dat andere criteria als leeftijd, veiligheid en vaardigheid het niet meer mogelijk maken 

om in dezelfde samenstelling te blijven spelen. Het kan dus niet als een gegeven worden 

beschouwd dat teams meerdere jaren in dezelfde samenstelling bij elkaar blijven. 

e TC streeft ernaar om de vaardigheden voor alle spelers binnen 1 team te ontwikkelen 

ongeacht het niveau van de individuele spelers. Daarnaast kan talent/vaardigheid meewegen in 

de keuze voor een hoger team cq het wat langer op hetzelfde niveau blijven spelen van een 

Op het ogenblik is er geen beleid op het vormen van zogenaamde A- en B-teams. De afweging om 

idige indelingsbeleid te wijzigen in een A- en B-teams zal gemaakt worden bij voldoende 

jeugd teams, minimaal twee liefst drie teams per leeftijdscategorie en er voldoende (liefst 

geschoold) kader beschikbaar voor is.  

elke speler in de pupillen/Beeball Major League/Beeball Rookie League elk 

jaar een stap(je) hoger te laten spelen. Hierdoor ontwikkelen alle spelers zich in een aantal 

stappen van Beeball Rookie League tot volwaardige honkballes op een voor hen geschikt ni

De TC streeft ernaar dat pupillen voordat ze overgaan naar de aspiranten in ieder geval 1 jaar in 

klasse heeft gespeeld. Dit om de overgang naar de aspiranten te verkleinen. 

De TC streeft naar zo weinig mogelijk dispensatie spelers. Dit omdat deze spelers ergens een stap 

gaan overslaan hetgeen niet gewenst is. Daarnaast mogen dispensatiespelers niet als 

pitcher/catcher worden ingezet. Alleen kan het zijn dat dispensatiespelers nodig zijn om 

bijvoorbeeld een team op meer 9 spelers te houden of om de omslag te kunnen maken van 1 

naar 2 teams in een leeftijdscatagorie.  

 

De doorkijk naar 1 a 2 seizoenen na het komende seizoen word ook bekeken ivm de 

doorstroming van individuele spelers / hele teams. Hierbij kan er alleen vanuit worden gegaan 

dat er geen spelers bijkomen of afvallen. Dit is natuurlijk geen praktijksituatie maar een betere 
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07.02. INDELINGSPROCES   

Seizoensevaluatie  

Na afloop van het seizoen (eind september / begin 

coaches het seizoen. Tijdens deze evaluatie wordt de gang van zaken van het afgelopen seizoen 

besproken alsook de prestaties van de teams en spelers. Er wordt door de TC een concept 

teamindeling gemaakt op basis van de

word vervolgens weer besproken met de coaches en daarna vastgesteld.

Indeling zaaltraining 

In november wordt de teamindeling definitief gemaakt, voor de eerste zaaltraining. Dit wordt 

gedaan op basis van de indelingscriteria, seizoensevaluatie en de verwachtingen voor het nieuwe 

seizoen.  
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Na afloop van het seizoen (eind september / begin oktober) evalueert de TC samen met de 

coaches het seizoen. Tijdens deze evaluatie wordt de gang van zaken van het afgelopen seizoen 

besproken alsook de prestaties van de teams en spelers. Er wordt door de TC een concept 

teamindeling gemaakt op basis van de eerder genoemde criteria. Deze concept teamindeling 

word vervolgens weer besproken met de coaches en daarna vastgesteld. 

In november wordt de teamindeling definitief gemaakt, voor de eerste zaaltraining. Dit wordt 

de indelingscriteria, seizoensevaluatie en de verwachtingen voor het nieuwe 
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