
 
 
Beste trainer, 
 
Hierbij ontvang je een teamboek. Dit teamboek is bedoeld als handreiking voor jou 
als trainer. 
Het bestaat uit handige documenten/ formulieren die je kunt gebruiken als trainer. 
 
Handleiding:  
 
De standaardbrief gericht aan de ouders/verzorgers is bedoeld om bij aanvang van 
het nieuwe seizoen uit te delen (kopiëren of mailen) aan de ouders van de spelers. 
 
De adressenlijst, bedoeld voor jezelf, geeft ingevuld een handig overzicht van alle 
teambetrokken. Je kunt deze lijst ook weer verspreiden onder de spelers en direct 
betrokkenen. 
 
Competitie- en rij schema:  het is overzichtelijk als je het competitieschema invult 
en daarmee tegelijkertijd plant welke ouder(s) wanneer moeten rijden en wassen. 
Dit overzicht moet zeker vóór aanvang van de competitie verspreid worden onder 
spelers en ouders. 
 
De checklist is voor jezelf 
 
Dan is nog bijgevoegd een standaard uitnodiging gericht aan de ouders/ 
verzorgers. Ouders/verzorgers worden daarmee uitgenodigd, bij voorkeur bij de 
start van de competitie (bijvoorbeeld voorafgaand of aansluitend aan de eerste 
thuiswedstrijd) op een door jou aangegeven datum en tijdstip ( zelf invullen). 
Hiermee kom je direct in contact met ouders en kun je het seizoen met elkaar 
doorspreken. Als trainer kun je eveneens een lid van de TC of een lid van de 
Jeugdcommissie uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.  
Mogelijke gesprekspunten vind je eveneens in dit teamboek. De uitnodiging dien je 
zelf te verspreiden.  
Vorig jaar is gebleken dat de (meeste) ouders deze bijeenkomst zeer op prijs stellen! 
 
Tot slot is er een functiebeschrijving van jeugdtrainer toegevoegd en is er vanuit het 
Technisch Beleidsplan aangegeven wat de doelstellingen zouden moeten zijn van 
jouw team. 
 
Tot zover het teamboek. We zijn benieuwd of het handzaam en praktisch zal zijn 
voor jou als trainer. Suggesties, opmerkingen en/of aanvullingen zijn altijd van harte 
welkom. 
Mocht je vragen hebben over het gebruik van dit teamboek richt je dan tot  
Ina Bottenberg (06-188 522 52) of Els Pap ( (06- 34 27 76 52). 
 
Succes ermee. 
 
De jeugdcommissie.    


