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ALGEMENE INFORMATIE HVCH   
 
 
 
Schorsingen 
Wanneer een speler door de KNVB of HVCH geschorst is, mag deze uiteraard niet spelen. 
Mocht het bestuur constateren dat een speler in deze periode toch heeft deelgenomen aan 
een wedstrijd, dan wordt de straf verdubbeld. De speler draagt hiervoor de verantwoording 
en niet de leider! 

Communicatie/afgelastingen 
 
Informatie naar leiders en trainers 
Informatie over wedstrijden worden actueel op www.hvch.nl gepubliceerd. Van 
onverwachte wijzigingen op het wedstrijdprogramma worden leiders door het 
wedstrijdsecretariaat op de hoogte gesteld. 
De overige communicatie naar de leiders loopt op de zaterdagen en zondagen via de 
thuisdienst op het wedstrijdsecretariaat. Loop daar dan ook op wedstrijddagen even binnen! 
Zie voor wedstrijdprogramma en de indeling ook www.knvb.nl (Jeugdleiders denk aan de 
postvakken in het wedstrijdsecretariaat.) 
 
Voor alle leden, dus ook voor leiders en trainers is HVCH toegankelijk via internet op 
www.hvch.nl. 
 
Afgelastingen door het District Zuid II  
Bijna alle HVCH-elftallen vallen onder het District Zuid II. HVCH 1 valt dit seizoen onder Zuid 
I. Afgelastingen door het District Zuid II worden via de media kenbaar gemaakt. De 
voetballijn geeft informatie en Teletekst, pagina 603 (afgelastingen). Let hierbij goed op of je 
team onder categorie A of B valt. Bij afgelastingen NIET naar de kantine bellen, maar 
informeren bij de leider, of kijk op de website van HVCH en evt. die van de tegenstander. 
 
Gebruik naam en logo HVCH  
 
Op verschillende manieren wordt de naam HVCH en haar logo gebruikt en toegepast in 
uitingen zoals brieven, mails, kleding, attributen etc. Aan het gebruik van de naam HVCH en 
het gebruik van het HVCH-logo zijn voorwaarden gebonden. Het Algemeen Bestuur verzoekt 
iedereen het gebruik en/of de toepassing hiervan in publicaties in welke zin en vorm dan ook 
te laten toetsen door het bestuurslid Communicatie. Het Algemeen Bestuur houdt zich het 
recht voor om ongewenste uitingen onverwijld voor rekening en kosten van de publicist te 
laten verwijderen dan wel te blokkeren. 
 
Gebruik accommodatie 
 
Het gebruik van de sportzaal 

http://www.hvch.nl/
http://www.knvb.nl/
http://www.hvch.nl/
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Bij afgelastingen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de sportzaal. Deze dient 
echter wel gereserveerd te worden. Dit kan gebeuren rechtstreeks met de beheerder van de 
sporthal, Sporthal ’t Vijfeiken, ’t Vijfeiken 53, Heesch, tel. 452348. U dient er wel rekening 
mee te houden, dat wanneer u gereserveerd heeft, u ook verplicht bent de huur te betalen. 
De huurovereenkomst kan niet worden aangegaan op naam van HVCH, maar op persoonlijke 
titel.  
 
Gebruik van clubgebouw, kleedkamers en materialen 
Clubgebouw 
Sinds 1 juli 2008 geldt een algeheel rookverbod in de hele binnenruimte van de 
accommodatie, dus ook in de kantine. Het gebruik, verstrekking of handelen in en van 
stimulerende en/of verdovende middelen op het sportpark leidt tot onmiddellijke schorsing 
voor onbepaalde tij met aansluitend royering.  
 
Doorgeven vergaderingen/evenementen 
Alle geplande vergaderingen/evenementen dienen altijd aan de kantinebeheerder, Liesbeth 
Matulessy, doorgegeven te worden (email: liesmatu@me.com). Vergaderen buiten 
openingstijden van de kantine kunnen doorgang vinden in en na overleg, er zal alleen geen 
koffie/thee beschikbaar zijn. 
 
Ontruimingsplan 
Binnen de accommodatie ligt op diverse plaatsen het ontruimingsplan. Mocht er sprake zijn 
van een ontruiming van het clubgebouw of de kleedruimtes, is de hoofdtribune de 
verzamelplaats voor iedereen. In geval van nood is er op het sportpark een AED aanwezig. 
Deze staat in het wedstrijdsecretariaat. Wanneer het sportpark geopend is, is het 
wedstrijdsecretariaat ook geopend en de AED beschikbaar. 
 
Kleedkamers 
Houdt u strikt aan de kleedkamerindeling. Bij dubbele bezetting van de kleedlokalen, eerst 
de linkerkant van de kleedkamers gebruiken. Gooi afval, zoals gebruikte drinkbekers, 
verband, tape, papier etc. in de daarvoor bestemde afvalemmers. De leiders dienen er op 
toe te zien dat na het douchen de kleedkamer “gestript” en schoon achtergelaten wordt. 
Van de leiders wordt verwacht aanwezig te zijn in de directe nabijheid van de kleedruimte 
tot de laatste klaar is en het lokaal heeft verlaten. 
 
Reserveshirts 
HVCH is in het bezit van reserveshirts, gesponsord door de Club van 50. Om goed zicht te 
blijven houden is er een map waarin een aftekenlijst zit voor het meenemen en 
terugbrengen van de tas met reserveshirts. Deze map ligt in het wedstrijdsecretariaat. 
Wanneer je gebruik wilt maken van deze tenues meld je dan eerst bij de 
thuisdienst/wedstrijdsecretariaat en noteer je op deze lijst het betreffende team, naam van 
leider/trainer die de shirts meeneemt en wordt aangekruist welke shirts worden gebruikt. 
De shirts moeten uiterlijk twee dagen na gebruik (gewassen) weer ingeleverd worden bij het 
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wedstrijdsecretariaat. Bij het onderdeel ‘retour’ op de aftekenlijst kan de datum genoteerd 
worden dat de shirts zijn teruggebracht. 
Let op: er zijn reserveshirts voor de jeugd en voor de senioren. 
 
Terreinen 
Intrappen voor de doelen is voor iedereen ten strengste verboden! Maak ook de 
tegenstander hierop attent. Alle selectieteams (zowel junioren als senioren, m.u.v. HVCH 
Heren 1 en HVCH Vrouwen 1) zijn verplicht de warming up op de trainingsvelden te doen, 
dus ook niet op veld 6. Tenzij de hoofdleider van de thuisdienst die betreffende dag anders 
beslist.  
 
Plaatsen en opruimen (pupillen)goals 
De teams die om 9.00 uur spelen, plaatsen de doeltjes en de teams die om circa 11.00 uur 
spelen, ruimen de doeltjes na de wedstrijd weer op, op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit 
vanwege veiligheid voor teams die later op het hele veld spelen. 
 
Betreden trainings- en speelvelden tijdens de zomerstop  
Eind april van elk seizoen worden de velden aan de Schoonstraat in onderhoud genomen. 
Het is vanaf die tijd verboden nog op die velden te komen en dat geldt ook voor de velden 
aan de Binnenweg na het eerste weekend van juni. Het toch betreden van de velden zal 
worden bestraft met een schorsing van 3 maanden! 
 
Hoofdveldverlichting 
De verlichting van de trainingsvelden wordt alleen door de materiaalverzorger bediend en 
wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat geregeld. De hoofdveldverlichting is in principe 
beschikbaar voor de junioren en senioren. De wedstrijdsecretarissen kunnen na overleg met 
het bestuurslid Accommodatie en Materialen,  een wedstrijd vastleggen. Er wordt maximaal 
één lichtwedstrijd per week gespeeld op het hoofdveld en bij een slechte veldconditie kan 
deze wedstrijd alsnog worden afgelast. 
Onderlinge wedstrijden met verlichting mogen niet worden gespeeld. 
 
Ballen in de tuin 
Indien er een bal in de tuin van de omwonenden van het sportpark terecht komt, dit 
doorgeven in het wedstrijdsecretariaat en daar een formulier invullen. De bal wordt dan de 
volgende dag opgehaald. Dus haal nóóit zelf een bal uit de tuin! 
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Indeling velden  
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Elftallencommissie senioren 
 
De elftallencommissie heeft als taak aan het einde van het seizoen de elftallen samen te 
stellen van de senioren niet-selectieteams heren en damesteams. Hiervoor overlegt de 
commissie met de trainers en leiders van de elftallen. De elftallencommissie heeft tevens als 
taak er op toe te zien dat de indeling is afgestemd op het beleid. Tussentijdse 
overgang/wisseling van spelers naar andere elftallen kan alleen na overleg met het bestuur 
en de elftallencommissie. Een laatste, maar zeker niet onbelangrijke taak van de 
elftallencommissie is toe te zien op de junioren die overkomen naar de seniorenafdeling 
voor wat betreft opvang en begeleiding. Aanspreekpunt is de Technische Commissie 
Senioren. 
 
Privacy 
 
HVCH publiceert in haar communicatie-uitingen (clubblad, circulaires, internetsite) 
persoonsgegevens die voor een vereniging gebruikelijk zijn om te publiceren. Leden die 
publicatie van persoonsgegevens ongewenst achten, dienen dit schriftelijk bij de algemeen 
secretaris kenbaar te maken. Reeds gepubliceerde gegevens voor ontvangst van het privacy 
verzoek kunnen mogelijk niet ongedaan gemaakt worden, dan wel worden gewist. De 
privacy verklaring staat op de website: 
https://www.hvch.nl/storage/cms/files/privacy_verklaring.pdf 
 
Registratie 
In het kader van de Wet op de Persoonsregistratie dienen (aankomende) leden te weten dat 
HVCH soms is genoodzaakt enkele gegevens door te geven aan andere instanties. De KNVB 
geeft de gegevens soms door voor commerciële doeleinden. De leden kunnen daar 
persoonlijk bij de KNVB bezwaar tegen maken. Dit kan d.m.v. het sturen van een brief naar 
Postbus 784, 3700 AT Zeist. In deze afmelding dien je je naam, adres, postcode/woonplaats, 
geboortedatum en relatienummer te vermelden. Iedereen dient dit persoonlijk te doen, het 
is niet mogelijk om de hele club in één keer af te melden. 
 
Lief en Leed 
 
Ziekte, geboorte en overlijden 
Als uitgangspunt geldt dat, indien van toepassing, officieel (d.m.v. een kaart) melding moet 
worden gemaakt aan de secretaris. Het bestuur volgt hierbij vervolgens de volgende 
procedure, mits het leden van HVCH betreft: 
 
Blessure of ziekte 
Een dringend verzoek aan de leiding om blessure of ziekte direct door te geven aan de 
secretaris van de jeugd of de senioren. Bij langdurige blessure of ziekte die ontstaan is door 
voetballen, dat te beoordelen door het bestuur, zal namens de vereniging een attentie 
worden bezorgd. 
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Geboorte 
Na ontvangst van het geboortekaartje bij de secretaris zal er een attentie bezorgd worden. 
 
Overlijden 
Bij overlijden zal er gehandeld worden naar inzicht van het bestuur. 

 

Walking Football 
 
Vanaf seizoen 2016-2017 zijn we bij HVCH gestart met Walking Football. Walking Football is 
de manier om als 60-plusser op een gezellige manier met leeftijdsgenoten in beweging te 
blijven en conditie op peil te brengen of te houden. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi 
te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld met twee 
teams van zeven spelers tegen elkaar gespeeld wordt. 
Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend en er dus altijd één 
voet aan de grond blijft. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven 
heuphoogte komen. Deze regels zijn er om blessures te voorkomen.   Er is ook geen 
buitenspel en er zijn geen keepers. 
 
Walking Football kent  een cyclus van 20 actieve weken. Een training bestaat uit een 
warming-up, diverse oefenvormen en uiteraard een partijspel. Daarnaast staat niet alleen 
het voetballen centraal, maar juist het samenzijn en het onderhouden  van sociale 
contacten, bijvoorbeeld na afloop in de kantine. 
 
Wie als 60-plusser tijd en zin heeft om nog actief of minder actief met voetbal bezig te zijn 
kan zich aanmelden of meer informatie vragen door een e-mail  te sturen naar 
oldstarshvch@gmail.com of te bellen naar Eduard Ploegmakers: 06-30811010. 
 
  

mailto:oldstarshvch@gmail.com
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INFORMATIE JUNIOREN/PUPILLEN 
 
Algemene informatie 
 
Speelduur wedstrijden 
JO19-elftallen                                   wedstrijdduur:                         2 x 45 minuten 
JO17-elftallen                                   wedstrijdduur:                        2 x 40 minuten 
JO15 en JO14-elftallen                    wedstrijdduur:                         2 x 35 minuten 
JO13-elftal                                      wedstrijdduur:                         2 x 30 minuten 
JO12 en JO11-achttallen          wedstrijdduur:                         2 x 30 minuten 
JO10-zestal                                          wedstrijdduur:                         2 x 25 minuten 
JO9 en JO8-zestallen                           wedstrijdduur:                         2 x 20 minuten  
JO7-viertallen                                      wedstrijdduur:                         2 x 20 minuten 
MO19-elftal                                        wedstrijdduur:                         2 x 45 minuten 
MO17-elftal                                        wedstrijdduur:                         2 x 40 minuten 
MO15-elftal                                        wedstrijdduur:                        2 x 35 minuten 
MO13-zevental                                   wedstrijdduur:                         2 x 30 minuten 
Zie onderstaande informatie 
 
JO19 t/m JO13: spelen 11 tegen 11. 
JO12, JO11, JO10, JO9, JO8 en JO7 spelen nieuwe wedstrijdvormen: 
JO12 en JO11: spelen 8 tegen 8, speeltijd 2x30 minuten met een time-out (2 min.) 
halverwege iedere helft. 
JO10: speelt 6 tegen 6, speeltijd 2x25 minuten met time-out (2 min.) halverwege iedere 
helft. 
JO9 en JO8: spelen 6 tegen 6, speeltijd 2x20 minuten met time-out (2 min.) halverwege 
iedere helft.  
JO7: speelt  4 tegen 4, speeltijd 2x20 minuten. Time-out (2 min.) halverwege iedere helft. 
 
Afmelden voor wedstrijden en trainingen 
 
Afmelden 
Als je verhinderd bent voor een wedstrijd, dien je af te melden bij een van de elftalleiders 
(liefst al op de laatste trainingsdag voor de wedstrijd). Voor de trainingen geschiedt het 
afmelden bij de aangestelde trainer. 
Afmelden, zowel voor wedstrijden als trainingen, dient vooral tijdig en met opgaaf van 
reden te geschieden. De betreffende leiders en trainers zullen vóór aanvang van het 
oefenprogramma c.q. de trainingen hierover afspraken maken met de spelers. Het spreekt 
voor zich dat afmelden slechts sporadisch dient voor te komen. 
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Trainingen 
Het trainingsschema zal tijdig gepubliceerd worden op de website. Kijk daar op welke dagen 
en tijden je moet trainen. Kun je op een vastgestelde dag per se niet trainen dan kun je via 
de elftalleider en de technische commissie een regeling treffen om met een andere 
passende groep mee te trainen. 
Het jeugdbestuur werkt er continue aan om de vacatures bij leiders en trainers voor de 
jeugd ingevuld te krijgen. Kandidaten/belangstellenden die een vacature bij een team zien, 
kunnen zich melden bij het jeugdbestuur. 
 
Afspraken voor leiders en trainers 
 
Voor leiders en trainers gelden ook een aantal afspraken en verplichtingen om ervoor te 
zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt en iedereen plezier beleeft bij HVCH. Draag er 
zorg voor dat: 
– je ruim op tijd aanwezig bent bij wedstrijden en/of trainingen; 
– er toezicht is dat het kleedlokaal schoon achtergelaten wordt na wedstrijd en training en 

men niet eerder weg is als de laatste speler; (Vanzelfsprekend ook bij uitwedstrijden) 
– het kleedlokaal afgesloten is en/of neem kostbare spullen in bewaring; 
– er correct gedrag is tegenover hoofdleiders en materiaalbeheerders. Ook deze mensen 

hebben regels en zijn vrijwilligers; 
– het vervoer bij uitwedstrijden geregeld is. Tip: maak een schema voor ouders; 
– er correct wordt omgegaan met materialen (kleding, ballen, waterzak etc.). 
– wedstrijd- en trainingsveld op tijd leeg is van overbodig materiaal; 
– De leiders van de tegenpartij ontvangen worden, het wedstrijdformulier is ingevuld, de 

uitslag doorgegeven wordt in het wedstrijdsecretariaat, indien nodig het strafformulier 
correct wordt ingevuld; 

– Je deelneemt aan vergaderingen die voor jouw team belegd worden; 
– Het vertrek naar uitwedstrijden is vanaf het sportpark van HVCH, dus niet op een andere 

locatie! 
– Zorg dat je ieder week je postvak leegmaakt in het wedstrijdsecretariaat. 
Als wij als trainers/leiders ons minimaal aan bovenstaande regels houden, zullen we met zijn 
allen een plezierig seizoen tegemoet gaan. Als je vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn, 
neem contact op met je coördinator. Naam en telefoonnummer staan in dit bewaarnummer. 
 
Aanvang trainingen jeugd 
 
Afgelasting van trainingen  
Het afkeuren van de trainingsvelden wordt beoordeeld en besloten door bestuurslid 
accommodatie en materialen. Wanneer de trainingen afgelast worden, wordt dit vermeld op 
de website.  
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Bij algehele afgelasting van de trainingsvelden 6, 7, 8 en 9 is er een vervangend 
trainingsprogramma. 
Dat aangepast schema is het “slecht weer trainingsprogramma”. Ook dat schema is te 
vinden op de website.  
 
Bij algehele afgelasting op zaterdag is het altijd mogelijk (mits de trainingsvelden niet zijn 
afgekeurd) om te trainen. Aanvangstijden zijn: 
JO11-, JO10-, JO9-, JO8- en JO7-teams: 10.00 uur 
JO13-, JO12-teams en MO19-, MO17-, MO15-, en MO13-teams: 11.00 uur 
JO15-, JO14-, JO17- en JO19-teams: 13.00 uur 
Wanneer men komt trainen, dient dit doorgegeven te worden aan de hoofdleiders op 
zaterdag. 
 

Vertrouwenspersoon  
 
De vertrouwenspersoon binnen H.V.C.H. is Margareth Verstegen – Verhoeven, bereikbaar 
via margareth.verstegen@gmail.com, tel. 0412-453795. Zij is volkomen onafhankelijk van 
zowel jeugd- als algemeen bestuur. Zij kan als aanspreekpunt fungeren en eventueel door 
verwijzen naar professionele instanties. 

 
Info JO9, JO8 en JO7 
  
Op woensdagmiddag wordt er getraind, van 14.30 uur tot 15.30 uur. Zie voor de 
oefenwedstrijden het programma op www.hvch.nl. In de winterperiode december t/m 
februari spelen deze teams een zaalvoetbalcompetitie. In deze periode gaat de training op 
woensdagmiddag op het veld ook gewoon door, mits de weersomstandigheden die toelaten. 
Deze teams trainen tijdens de schoolvakanties niet. 
  
Aandachtspunten voor JO9, JO8 en JO7: 
– Spelen bij deze teams kan vanaf 6 jaar; 
– Kinderen kunnen geen lid worden als ze op woensdagmiddag of zaterdagochtend op 

zwemles zitten. Worden kinderen toch aangemeld en blijkt nadien dat ze toch op 
zwemles zitten, wordt het kind uit het team gehaald en afgemeld als lid van HVCH. 

– Elk team heeft zo mogelijk een vaste trainer; verzocht wordt om op woensdagmiddag de 
speler persoonlijk bij deze trainer te brengen; 

– Als een speler niet kan komen trainen, dit a.u.b. doorgeven aan de desbetreffende 
trainer; 

– Kijk voor het trainen even op het mededelingenbord bij de kleedkamers of er iets 
veranderd is; 

mailto:margareth.verstegen@gmail.com
http://www.hvch.nl/
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– Omkleden in de kleedkamers waar licht brandt; er is na de trainingen gelegenheid tot 
douchen; 

– Bij slechte weersomstandigheden wordt er niet getraind. Dit wordt zo spoedig mogelijk 
op de website gepubliceerd. Ook op het sportpark zal het aangegeven worden. 

 
Voor de wedstrijden op zaterdag geldt: 
– De teams hebben op zaterdag vaste begeleiders; 
– Bij verhindering op zaterdag dit tijdig doorgeven aan de teamleiders; 
– Breng de spelers op zaterdagmorgen persoonlijk naar de teamleider, want het kan op dat 

dagdeel erg druk zijn in het clublokaal of op de parkeerplaats; 
– Bij thuiswedstrijden wordt verzocht, zoveel mogelijk, te voet of op de fiets naar het 

sportpark te komen; 
– Het is verplicht om na afloop van de wedstrijden te douchen; 
– Er wordt gespeeld volgens de Fair Play Regels. Leiders en spelbegeleiders mogen langs het 

veld staan o.a. voor het regelen van de wissels. Supporters blijven buiten het afgezette 
speelveld. 

– De leiding streeft ernaar dat alle kinderen veel plezier beleven aan het voetballen en dat 
er zoveel mogelijk samenspel is. Beloftes aan kinderen voor gescoorde doelpunten o.i.d. 
is geen goede zaak. Voetballen is een teamsport en dat willen wij graag zo houden! 

 
De trainers 
De trainers en leiders zijn, indien bekend, al direct bij het team geplaatst. Zoals u zult 
begrijpen, zijn wij afhankelijk van veel vrijwilligers om de kinderen te begeleiden en trainen. 
Ouders die hun zoon of dochter bij HVCH opgeven, moeten er rekening mee houden dat er 
verlangd kan worden dat ze leider en/of trainer worden bij hun zoon/dochter. Dus als u een 
uurtje in de week zou willen vrijmaken voor het begeleiden en/of trainen van een team 
stellen wij dit zeer op prijs. Want géén begeleider en/of trainer, betekent dat de kinderen 
niet kunnen voetballen!  
 
Vervoer bij uitwedstrijden 
 
Het jeugdbestuur doet voor dit seizoen wederom een beroep op de ouders van onze leden 
om in overleg met de elftalleiders te komen tot een systeem waarbij om toerbeurt gereden 
wordt naar uitwedstrijden. 
 
Van ouders wordt verwacht hieraan hun medewerking verlenen en, zal het noodzakelijk 
rijden beperkt kunnen blijven tot minder dan één keer per twee maanden. Zodra het 
wedstrijdprogramma van de eerste helft van de competitie bekend is, zal dat verspreid 
worden aan de elftalleiders die dan in overleg met de ouders tot een gedegen planning van 
het vervoer bij uitwedstrijden moeten kunnen komen. Op deze wijze is de noodzakelijke 
inzet van de ouders tijdig bekend en kan iedereen daar rekening mee houden.  
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Mocht een ouder op de geplande datum niet kunnen, dan wordt die ouder geacht zelf voor 
vervanging te zorgen. 
 
Voor KNVB-wedstrijden met enkele reis afstanden van meer dan 75 km en wanneer geen 
vervoer geregeld kan worden, is er een aparte regeling. Deze regeling geldt niet voor 
vriendschappelijke wedstrijden of toernooien. Info verkrijgbaar bij het (jeugd)bestuur. 
 
Pupil van de week 
 
Ook dit seizoen kent HVCH de activiteit “pupil van de week”. Dit houdt in dat een speler uit 
een pupillenteam (aangewezen door loting) de voorbereiding en de begeleiding van een 
thuiswedstrijd van HVCH-1 op de zondag mee mag maken. Zo is de pupil aanwezig in de 
kleedkamer van de selectie vóór de wedstrijd, bij de wedstrijdbespreking en is de pupil bij de 
toss op het veld. 
 
De pupil en de overige spelers van het team van de pupil van de week, worden uitgenodigd 
om tijdens de rust van deze thuiswedstrijd strafschoppen te nemen op de reservekeeper van 
HVCH-1. De betreffende jeugdleiders zorgen er met de ouders voor dat de pupil een half uur 
voor de wedstrijd aanwezig is (in HVCH-kleding). Als aandenken ontvangt de pupil een shirt 
met vermelding “pupil van de week”. Wij vragen de ouders van de uitverkorene hun 
zoon/dochter om ca. 15.30 uur op te halen.  
 
Hoe het een en ander in zijn werk gaat, wordt tijdig met de uitgelote speler, zijn ouders en 
de elftalleiding doorgesproken door Margareth Haeve of Wilma Gloudemans. HVCH hoopt 
met de activiteit “pupil van de week” de betrokkenheid van de jeugdleden en hun gezin met 
de club en in het bijzonder met HVCH-1 groter te maken. 
 
Ondertussen heeft HVCH meer pupillenteams dan dat er thuiswedstrijden in de competitie 
worden gespeeld. Het kan dan ook zijn dat er bij de bekerwedstrijden aan het begin van het 
seizoen, op een doordeweekse avond, een pupil van de week wordt verkozen. 
 
Coördinatoren jeugd 
 
Tot de werkzaamheden van de categoriecoördinator behoort: 
– het onderhouden van contacten met de trainers en leiders over wedstrijden en 

trainingen; 
– het regelmatig bekijken van wedstrijden en trainingen om tot een goede beeldvorming te 

kunnen komen; 
– het adviseren bij de samenstellingen van de elftallen, de opstelling van de teams blijft 

uiteraard de verantwoordelijkheid van de trainers en leiders; 
– het signaleren van knelpunten en voorstellen doen betreffende mogelijke oplossingen; 
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– het overleg voeren met de coördinator technische zaken van het jeugdbestuur. 
– Het functioneren van de coördinatoren wordt in belangrijke mate bepaald door hun inzet 

en inzicht evenals het goede en frequente contact met trainers, leiders, spelers, 
hoofdleiders en leden van het jeugdbestuur. 

 
Technische Commissie Jeugd 

De Technische Commissie Jeugd is verantwoordelijk voor voetbaltechnische 
aangelegenheden van alle jeugdselectieteams, zoals de aanstelling van trainer-coaches en 
het indelen van spelers in de jeugdselectieteams.  
De Technische Commissie heeft al diverse documenten ontwikkeld, welke terug te vinden 
zijn op de website onder het kopje 'Voetbalzaken'. 
 


