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In dit jeugdbeleid zijn doelen geformuleerd en manieren om die doelen te 

bereiken. Daarnaast is het reglement voor jeugdspeelsters opgenomen en zijn de 

richtlijnen voor de ouders weergegeven.   

Doelen jeugd Kedingen 

✓ Bevorderen dat jongeren tussen 5 en 18 jaar handballen in club- en teamverband bij 

HV Kedingen 

✓ Talentvolle en ambitieuze jeugdleden de kans bieden door te groeien naar dames 1 

✓ De overige jeugdleden aangenaam te laten handballen, waarbij het recreatieve 

element voorop staat 

 

Hoe de doelen te bereiken 

1. Een aantrekkelijk programma te bieden voor de huidige jeugdleden, zowel 

prestatiegericht als recreatief 

2. Activiteiten te ontwikkelen waardoor nieuwe jeugdleden lid worden van de vereniging 

 

Jaarlijks programma jeugd 

o Maandelijkse toernooien voor mini’s 

o Zaalcompetitie voor de A, B, C, D en E jeugd  

o Wekelijkse trainingen ( STREVEN IS TWEE WEKELIJKSE TRAINING VOOR ALLE 

TEAMS VANAF DE E!)  

o Zaterdag trainingen voor de E, D, C en B jeugd 

o Veldhandbaltoernooi voor alle jeugdteams in het voorjaar 

o Eventuele beachcompetitie voor B, C en D jeugd in zomermaanden 

o Jaarlijkse activiteit (kamp) voor de jeugd 

o Ouder/kind toernooi 

 

Werving nieuwe jeugdleden 

o Organiseren schoolhandbaltoernooi voor groep 8 van alle basisscholen in Wierden 

o Organiseren kabouter schoolhandbaltoernooi of clinic voor groep 4 van alle 

basisscholen in Wierden 

o Handbalclinics op basisscholen geven ter voorbereiding op beide 

schoolhandbaltoernooien als ook het regionale handbaltoernooi voor groep 8.  

o Gratis jeugdtraining voor 4 weken 

o Vriendjes/vriendinnetjes mee naar training 
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Reglement jeugdleden 

 

Aanwezigheid 

 

✓ Handbal is een teamsport. Probeer daarom bij alle trainingen en wedstrijden 

aanwezig te zijn. Door jouw afwezigheid benadeel je je team. 

✓ Afmelden voor een competitiewedstrijd bij je coach en alleen wanneer het echt niet 

anders kan en dan uiterlijk woensdag voor de wedstrijd. Afmelden voor wedstrijden 

dient persoonlijk en eventueel telefonisch(niet d.m.v. een app) te gebeuren bij de 

betreffende coach.  

✓ Wees op tijd bij de wedstrijd: een half uur voor start van de THUISwedstrijd 

aanwezig. VERTREK BIJ EEN UITWEDSTRIJD EEN UUR VOOR AANVANG WEDSTRIJD. 

✓ Wees op tijd bij de training: 5 minuten voor aanvang gereed staan in de zaal (veters 

gestrikt, naar de wc geweest, sieraden af, haren in een staart, mobiele telefoons uit). 

Bidon gevuld met water meenemen en op de tribune leggen. 

✓ Afmelden voor een training bij je train(st)er en alleen wanneer het echt niet anders 

kan. Kun je niet? Geef dit dan zo vroeg mogelijk aan. Het afmelden voor trainingen 

gebeurt persoonlijk of telefonisch(niet d.m.v. een app) bij de train(st)er. 

 

Gedrag 

 

✓ Toon je inzet bij de trainingen en wedstrijd. 

✓ Volg de aanwijzingen van de train(st)er of coach. WEES STIL EN LUISTER 

AANDACHTIG EN HOUD JE BAL STIL BIJ UITLEG VAN EEN OEFENING 

✓ Respecteer je medespeelsters. Humor is prima, maar nooit ten koste van de ander. Je 

kunt misschien niet met iedereen even goed overweg en niet iedereen speelt even 

goed, maar bedenk wel dat je een team nodig hebt om handbal te kunnen spelen. 

✓ Gedraag je correct ten opzichte van je tegenstander en de scheidsrechter. Wees 

sportief en ga niet schelden/katten/schreeuwen. 

✓ Bij wangedrag kan het bestuur de betreffende speler(s) een schorsing opleggen.  

 

Accommodatie en materiaal 

 

✓ Houd de sporthal en kleedkamers netjes. Dat betekent dat je alleen met schone 

sportschoenen de zaal betreden mag, geen eten en, met uitzondering van water, 

geen drinken mee mag nemen in de zaal. 

✓ Wees zuinig op spelmaterialen van de vereniging of sporthal. GEEN TOEGANG TOT 

BALLENKAST ZONDER TRAINER OF ZONDER OVERLEG MET DE TRAINERS 

✓ Help na de wedstrijd en training met het opruimen van de materialen. 

 

Verzorging 

 

✓ Verzorg jezelf goed: douchen na de training en wedstrijd is verplicht tenzij in overleg 

met trainer/coach, (doucheslippers worden aanbevolen), verstandig eten en drinken. 

✓ Draag tijdens de trainingen en wedstrijden geen sieraden en lange nagels. Draag 

(half) lange haren in een staart met elastiekje. Oorbellen die niet uit mogen dienen 

met tape afgeplakt te worden, dit allemaal vanwege veiligheidsoverwegingen.  

✓ Pak zelf je tas in en controleer of je alles bij je hebt, ook na de training of wedstrijd! 

✓ Zorg dat je sporttenue er correct uitziet en correct gedragen wordt (T-shirt, kort 

broekje en sportsokken zijn daarbij gewenst).  

 

Contact leiding 

 

✓ Meld je bij de train(st)er/coach als je ziek bent of problemen hebt zodat hij/zij hier 

rekening mee kan houden. 
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✓ Bespreek je wensen en ideeën met je train(st)er of coach. 
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Richtlijnen ouders 

We stellen het erg op prijs dat je als ouders betrokken bent bij de handbal. Ervaring 

heeft ons doen leren om toch een aantal richtlijnen op stellen. Zo krijgen we alle 

spreekwoordelijke ‘neuzen’ dezelfde kant op. Wij hanteren de richtlijnen van het ‘positief 

coachen’ beleid van NHV, volwassen handbal is geen jeugdhandbal!   

 

✓ Moedig alle spelers aan. Voor kinderen is het fantastisch om aangemoedigd te 

worden. Het zou sneu zijn als alleen kinderen aangemoedigd worden waarvan de 

ouders aanwezig zijn. Kom als ouders ook zo vaak als mogelijk kijken naar de 

wedstrijd.  

✓ Laat niet merken dat je je ergert aan het spel van de kinderen. Laat niet merken dat 

je ontevreden bent over bepaalde acties. Zeker al je zelf sport weet je dat het niet 

altijd zo gaat als je zou willen. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is dan 

zal dat hun spel en spelplezier negatief beïnvloeden. 

✓ Leg je neer bij de beslissingen van de scheidsrechter. Realiseer je hierbij dat 

verschillende mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het 

recht te beslissen zoals hij het ziet. Protest van het publiek heeft dan geen zin. En 

niet in de laatste plaats is het voor de kinderen en begeleiders enorm vervelend als 

het publiek zich met de leiding bemoeit. Het is bovendien voor de kinderen het 

slechte voorbeeld.  

✓ Geef de train(st)er/coach geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook al zijn ze 

goed bedoeld. Heb je vraagtekens of opmerkingen of zijn er dingen die volgens jou 

niet kunnen, bespreek dit dan met de betrokkene, niet in aanwezigheid van 

jeugdleden.  

✓ Geef de kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten het feit 

dat kinderen dat vaak niet waarderen, is het erg verwarrend om van twee 

verschillende personen aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet 

leuk als ouders deze taak ongevraagd overnemen. Heb je interesse om de kinderen 

aanwijzingen te geven, vraag dan aan de train(st)er/coach of je mee kunt helpen met 

training geven, coachen of andere zaken. 

✓ Help, indien mogelijk, mee als een train(st)er/coach of andere begeleider dat vraagt. 

Bedenk dat binnen onze vereniging vrijwel alles door vrijwilligers gedaan wordt. Alle 

extra hulp is welkom. Er zijn veel vrijwilligers nodig, dus mocht je een keer ergens 

mee willen helpen (dit kan het organiseren zijn van een activiteit, het worden van 

jeugdcoach of scheidsrechter maar ook uw eigen idee) laat dit dan weten aan het 

bestuur van HV Kedingen. (Zie contactinformatie pagina 12) 

✓ Straf of beloon als ouder kinderen niet voor een niet-geleverde of geleverde 

prestatie!!! Motiveer je kind door te komen kijken naar een wedstrijd en 

betrokken te zijn met de sport en je te verdiepen in de wedstrijdregels 

✓ Ouders van de mini’s mogen hun kinderen in de kleedkamer helpen met 

omkleden/douchen. Bedenk wel dat de kleedkamer ook gebruikt kan worden door 

andere (volwassen) sporters. Kom dus niet te vroeg kleedkamer binnen en klop 

zonodig eerst aan. 

✓ Vanaf de D-jeugd zijn ouders in beginsel niet meer welkom in de kleedkamers. 

Overleg eerst met de begeleiding/coaches over toegang tot de kleedkamers.  

✓ Als vereniging zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Wij waarderen het als ouders zich 

betrokken bij de vereniging voelen. Wij willen dan ook een beroep doen op ouders als 

coach, hulp bij wedstrijdsecretariaat, het wassen van kleding, rijden bij een 

uitwedstrijd of toernooi, aanwezig zijn bij algemene ledenvergadering en overige 

taken.  
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Training- en wedstrijd informatie   

De trainingen beginnen in de zomer na de (noord-)schoolvakantie. Vanaf START 

BASISSCHOLEN eind augustus/begin september kunnen we weer in de zaal en zal daar 

getraind worden.  

Trainingsinformatie wordt bekend gemaakt door middel van de HV Kedingen nieuwsbrief.  

Ontvangt u deze nog niet? Meld u zich aan bij de webredactie op www.hvkedingen.nl. 

Hier wordt, zodra dit bekend is, ook de informatie op bekend gemaakt.  

Eventuele wijzigingen van trainingen worden bekend gemaakt via een groepsapp. Dit is 

namelijk vaak op korte termijn. Wedstrijdwijzigingen worden op onze site, per e-mail of 

telefonisch doorgegeven. Er is ook een handige app van NHV beschikbaar met alle 

wedstrijdinformatie, inclusief tijden en locaties.  

We doen ons uiterste best, iedereen zo goed mogelijk te informeren.  

Aandachtspunten  

o Zonder tegenbericht, wordt er WEL door de jeugdleden getraind in de 

schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie). In de vakantieperioden zijn er vaak ook 

competitiewedstrijden in de weekenden! Hou inzake het trainen in vakantieperiodes 

de site goed in de gaten of vraag bij twijfel de train(st)er. 

o Het tenue waarin gehandbald wordt bestaat uit een groen shirt en zwart broekje. De 

shirtjes zijn tot nu toe via sponsoring verworven. Deze kleding is dus van de 

vereniging, ga hier dus netjes mee om! Voor het veld (toernooien en buitentraining) 

buitenschoenen, voor de zaal alleen binnenschoenen (geen zwarte zool) gebruiken. 

Goed schoeisel is van belang tijdens trainingen om eventuele blessures aan enkels, 

knieën te helpen voorkomen. Voor de training geldt het dragen van gepaste kleding. 

Handbal is een contactsport, dus ook graag tijdens training een T-shirt met kort 

sportbroekje dragen. Uit hygiënisch oogpunt vinden wij dat alle kinderen 

(sport)sokken in hun sportschoenen moeten dragen.  

o Keepershandschoenen bij voorkeur niet gebruiken. 

o Zonder toestemming van de begeleiding/coaches spelen jeugdleden niet in een ander 

team dan hun eigen team. 

o Ieder team heeft een aanvoerster. Zij is degene die de begroeting/afscheid regelt.   

o Bij twijfel over training- of wedstrijdtijden kunt u contact opnemen met de 

coach/train(st)er van het team.  

http://www.hvkedingen.nl/
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Sponsering & Acties  

 

Door het jaar heen zijn er een aantal acties waarbij de hulp de jeugdleden voor gevraagd 

worden 

➢ Grote Clubactie: verkoop van loten á € 3,- per stuk. Ieder lid van HV Kedingen 

wordt geacht drie loten te verkopen. Periode: september/oktober. 

➢ Compostactie: de jeugdleden brengen de folders van de compostactie rond 

(iedereen heeft zijn eigen straat/straten). De ouders van de jeugdleden en 

seniorenleden worden gevraagd op te helpen bij het afleveren van de 

compostzakken. Periode: februari/maart  

 

Alle kleding en overige materialen worden zoveel mogelijk bekostigd door onze 

sponsoren, wij kunnen dan ook niet zonder hen!  

              

Heeft u tips of wilt u zelf HV Kedingen of het team van uw dochter of zoon 

sponsoren? Neem contact op met de sponsorcommissie van HV Kedingen!  

kedingen@handbal.nl  

T.a.v. A. van der Kolk 

mailto:kedingen@handbal.nl
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Contributie   

Tijdens de jaarvergadering worden de contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 

vastgesteld.  

Contributiebedragen 2018-2019   

Leden van 5 en 6 jaar:                          € 35,00 per kwartaal 

Leden van 7 t/m 10 jaar:     € 39,00 per kwartaal 

Leden van 11 t/m 14 jaar:                      € 45,00 per kwartaal  

Leden van 15 t/m 18 jaar:                      € 49,00 per kwartaal  

Leden van 19 t/m 21 jaar:                      € 59,00 per kwartaal  

 

Recreanten:                                           € 59,00 per kwartaal 

Seniorenleden:     € 67,00 per kwartaal 

Niet spelend:                                    € 28,00 per kwartaal     

Steunend lid:    minimaal € 10,00 per kwartaal   

     

De betreffende contributie gaat in op de maand na verjaring.  

De contributie wordt geïnd door automatische incasso, SNS bank, rekening 15.79.95.127 

t.n.v. HV Kedingen te Wierden. Let op: wanneer je kind verjaart kan de contributie 

veranderen (zie het lijstje hierboven).   

 

Kledingcontributie  

Er wordt ook een bijdrage van € 10,- per lid per jaar gevraagd om ervoor te zorgen dat 

alle leden tijdens de wedstrijden een mooi tenue kunnen dragen. Deze wordt in het 

eerste kwartaal van het jaar via de automatische machtiging geïnd.  

Aanmelding of opzegging 

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen van een aanmeldingsformulier en 

een machtiging van het automatisch incasso, deze zijn op te vragen en in leveren bij het 

Secratariaat, t.a.v. Chantal Boddeman.  

Het lidmaatschap moet schriftelijk (per e-mail of brief) worden opgezegd bij de 

ledenadministratie (zie boven). Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli en moet vóór 1 

april bekend zijn bij het Secretariaat. Dit in verband met het doorgeven van onze 

ledenadministratie bij het NHV en afdrachten aan de bond.  

Zeg je tussentijds op dan ben je tot 1 juli van dat jaar contributie verschuldigd. Dit in 

verband met het lidmaatschap dat wordt aangegaan bij de Nederlandse Handbal 

Vereniging voor het gehele seizoen. Deze wordt voor het gehele jaar betaald (de 

afdracht) en is door ons als vereniging niet tussentijds op te zeggen.  
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Jeugdkader HV Kedingen                                   

Jeugdtrainers  

    

E1 – Jeugd   

Miranda Ooijtink     

E2 /F– Jeugd 

Maxime Hoogma    

 
D1 - Jeugd  

Manon Frieling     

    

C1 dames - Jeugd    

Freddy Wolterink  

Andre Biemans    

 

C1 heren – jeugd 

Maxime Hoogma 
Noa Boddeman  
    
B1 – Jeugd 

Freddy Wolterink  

Andre Biemans 

A1 – Jeugd  

Irma Jeurissen (gezamenlijk met dames 2)  
 

 

Mocht uw kind niet kunnen trainen of een wedstrijd spelen meld hem/haar dan 

tijdig af bij de bovengenoemde coach/trainster van zijn/haar team! (Gelieve 

minimaal 2 dagen van te voren, i.v.m. het maken van de trainingen of regelen 

van vervanging) 
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Gegevens bestuur HV Kedingen  

 

U kunt per mail contact opnemen met het bestuur: 

bestuur@hvkedingen.nl  

Voorzitter:    

Andre van der Kolk   

 

Secretariaat:   

Chantal Boddeman  

 

Penningmeester:   

Monique Tijhuis   

 

Jeugd: 

Marjolein Bremmer   

 

Vrijwilligerszaken: 

vacature 

 

Technische commissie: 

vacature 

 

Communicatie: 

Hubert Hofman 

Algemeen  

HV Kedingen  Schering 9, 7641 LR Wierden  

Mail:   kedingen@handbal.nl     

Internet:  www.hvkedingen.nl  

 

 

 

mailto:bestuur@hvkedingen.nl
mailto:kedingen@handbal.nl
http://www.hvkedingen.nl/

