henk@stapelfacilitair.nl
Mini’s
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De Mini’s trainen op vrijdag. Mini 1-2-3 en 4 van 15.45 tot 17.00 uur en Mini 5
en 6 van 17.00 uur tot 18.15 uur in Sporthal Walburgen.
Voor elke groep staan 1,2 of 3 train(st)ers (afhankelijk van grootte groep). Uw
pupil kleedt zich in kleedkamer om en meldt zich bij aanvang training. Is uw
pupil verhinderd dan meldt u hem/haar af bij betreffende train(st)er.
Tijdens de training mag er op aanwijzing train(st)er water gedronken worden
uit meegenomen flesje. Flesjes dienen na training opgeruimd te worden. Het
is verboden om te eten in de sportzaal. Ook mobieltjes zijn taboe! Na de
training dienen de kleedruimtes opgeruimd te worden verlaten.
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Competitie
De Aspiranten spelen hun competitiewedstrijden op zaterdag. Voor aanvang
competitie ontvangt elk teamlid een programmaboekje met alle belangrijke
informatie zoals teamleden, bondsnummers, telefoonnummers, adressen
sportzalen, telschema etc. De competitie-info is ook op de website te vinden.
Voor aanvang competitie stelt train(st)er/coach een rij- wasschema samen.
Kan uw pupil niet spelen dan dient dit zo vroeg als mogelijk gemeld te worden
bij train(st)ers/coaches. Bent u aan de beurt om te rijden maar verhinderd dan
dient u voor een vervanger te zorgen. Wedstrijdkleding wordt op toerbeurt
gewassen (nummer volgorde of op alfabet)
Verenigingsactiviteiten

Toernooien
De Mini’s spelen in een seizoen ongeveer 10 toernooien. Deze worden op
zondag gespeeld. Bij aanvang seizoen verschijnen de toernooidata op onze
website www.tweestroomsv.nl Op basis samenstelling van de teams (let op,
pas nadat speler zijn/haar spelerspas heeft ontvangen mag er deelgenomen
worden aan de toernooien) wordt er een rij schema opgesteld door JC. Bij de
Mini toernooien verstrekt de organiserende vereniging ons een
wedstrijdschema op basis waarvan wij een vertrekschema opstellen dat
geplaatst wordt in de Agenda van de website. We verzamelen op sportpark
Walburgen. Elk team heeft een eigen teamtas met shirts en spelerspasjes die
gedurende het seizoen bij het team blijft (men wast bij toerbeurt )
Kan uw pupil niet spelen dan dient dit zo vroeg als mogelijk gemeld te worden
bij train(st)ers. Bent u aan de beurt om te rijden maar verhinderd dan dient u
voor een vervanger te zorgen. Bij aanvang van het seizoen ontvangt elk
teamlid een programmaboekje met informatie zoals teamleden,
bondsnummers, telefoonnummers, adressen sportzalen. Bij de Mini 1-2-3
toernooien verwacht men van de begeleidende ouders/verzorgers dat zij het
team coachen. Bij de Mini 4-5-6 toernooien verwacht men van de
begeleidende ouders/verzorgers dat zij coachen én fluiten. Als uw team als
eerste op het wedstrijdbriefje wordt vermeld, dient u die wedstrijd te fluiten. De
andere ouder is dan de coach langs het veld.
Aspiranten
De Aspiranten trainen op verschillende momenten in de week.(zie
trainingsInfo op website) De jongste Aspiranten worden zoveel als mogelijk op
vrijdag vanaf 18.15 uur gepland.
Voor elke groep staan 1 of 2 train(st)ers. Uw pupil kleedt zich in kleedkamer
om en meldt zich bij aanvang training. Is uw pupil verhinderd dan meldt u
hem/haar af bij betreffende train(st)er.
Tijdens de training mag er op aanwijzing train(st)er water gedronken worden
uit meegenomen flesje. Flesjes dienen na training opgeruimd te worden. Het
is verboden om te eten in de sportzaal. Ook mobieltjes zijn taboe! Na de
training dienen de kleedruimtes opgeruimd te worden verlaten.

In een seizoen zijn er naast trainen en wedstrijden spelen verschillende
andere verenigingsactiviteiten. Zo kennen we bijvoorbeeld de
speculaaspoppenactie, oliebollenactie, het Jeugdkamp voor de mini’s en het
Jeugdtoernooi voor de Aspiranten. Voor alle activiteiten wordt uw pupil via een
schrijven benaderd om deel te nemen.
Contact
We kunnen ons voorstellen dat u wel eens met een vraag zit. Daar kunt u
altijd bij ons mee terecht. Dit kan via email naar jctweestroom@gmail.com ,
telefonisch naar betreffende coördinator of persoonlijk in de sporthal. Als
jeugdcommissie dringen we er op aan om de vragen bij ons neer te leggen en
daar niet onder de trainingen de train(st)ers mee te belasten. Dit verstoort de
trainingen en bij veel vragen spelen meerderen (zoals een technische-,
activiteiten commissie of bestuur) een rol om u een goed antwoord te kunnen
geven.
De informatie avonden.
Per seizoen organiseren we in principe 1x een informatieavond voor de
ouders van de Mini’s en 1x voor de Aspiranten en belangstellende
ouders/verzorgers.
De Algemene Ledenvergadering.
Als ouders/verzorgers kunt u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
bezoeken als wettige vertegenwoordiger van uw pupil. Deze vergadering vindt
plaats in september of oktober waarvoor elk lid schriftelijk wordt uitgenodigd.
Website
Wij adviseren u regelmatig onze website www.tweestroomsv.nl te bezoeken
voor het laatste nieuws en eventuele wijzigingen van voor u belangrijke data.
Op de website vindt u op de Mini-pagina ook een link naar de spelregels van
de Niveaus. Gemakkelijk voor bij de toernooien
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App
De vereniging bezit ook een App waarop veel informatie staat. Het betreft niet
alleen de publieke data maar ook de interne club en team eigen informatie
welke vaak handig is om op de telefoon bij de hand te hebben. Op onze
website vindt u de link waarmee u de voor u geschikte (Android of Apple) App
kunt installeren. De App blijft in ontwikkeling dus af en toe updaten is
belangrijk en als u nog iets mist op de App laat het ons weten!!
Beëindiging lidmaatschap.
Indien u het lidmaatschap van uw pupil wenst te beëindigen dan dient u dit
schriftelijk te doen. U kunt een email sturen naar de ledenadministratie
jctweestroom@gmail.com of via het contactadres op onze website
www.tweestroomsv.nl . Ook kunt u een schrijven afgeven bij de betreffende
train(st)er.
De JeugdCommissie
Bij alles wat over jeugd gaat binnen TWEESTROOM is de JeugdCommissie
betrokken. De JeugdCommissie bestaat uit:
Jos Aarntzen
Anthoinet vd Heuij
Maartje Bekker
Loet Rutten
Robbert Bakker
Inge Kregting
Anouk Straatman
Nikki Kroeze
Femke Hooijman

- voorzitter (db),communicatie, sponsors
- algemeen coördinator (db)
- coördinator mini 1 t/m 6
- coördinatie/aanspreekpunt aspiranten
- coördinator TechTeam JC, projecten
- jeugdactiviteiten
- jeugdactiviteiten
- jeugdactiviteiten
- aspirantenstoel

Marleen Verhoeven
Judith Wissing
Commissie als geheel

- Mini teamtassen/tenues, Rij-Wasschema’s
- Mini toernooischema’s, ad-hoc taken
- verenigingsactiviteiten voor/door jeugd

jeugd
Seizoen 2017/2018

Welkom bij TWEESTROOM
Leuk dat uw pupil bij TWEESTROOM komt volleyballen! Om u op de hoogte te
brengen hoe alles geregeld is binnen de vereniging, wat u van ons mag
verwachten, welke clubregels we kennen binnen de jeugdafdeling om alles
goed te doen verlopen dit informatieboekje.
In dit boekje vertellen wij als Jeugdcommissie u over verschillende onderdelen
waar uw pupil maar ook u mee te maken krijgt.
De belangrijkste onderwerpen zijn:
De trainingen
De Mini toernooien en aspiranten competitie
De verenigingsactiviteiten
De Jeugdcommissie

De trainingen
Afhankelijk van de leeftijd wordt uw pupil ingedeeld bij de betreffende
leeftijdsgroep.
De Mini afdeling kent 6 niveaus
Mini 1 - 6/7 jaar
Mini 2 - 7/8 jaar
Mini 3 - 8/9 jaar
Mini 4 - 9/10 jaar
Mini 5 - 10/11 jaar
Mini 6 - 11/12 jaar

=> Gooien, vangen, bewegen
=> Onderhands opslaan
=> Onderarms spelen
=> 2e bal met vloeiende vanggooi beweging gooien
=> Streef naar drie keer spelen
=> Bovenhandse opslag, smash/push

TechTeam Jeugd
De Aspiranten kennen 3 leeftijd-niveaus
De Technische zaken van de jeugd liggen bij het TechTeam Jeugd bestaande
uit|:
Timo van Schaijk
Bram Peters
Yvonne Kersten

Aspiranten C
Aspiranten B
Aspiranten A

- 13/14 jaar
- 15/16 jaar
- 17/18 jaar

