
Onderwerp:  Nieuwe Teamsdag (NTD) 3 juli 2021 
 
Beste leiders, trainers, spelers en ouders van HVCH, 
 
Ook dit jaar eindigen we het seizoen weer met de Nieuwe Teamsdag (NTD), en wel op zaterdag 3 juli 2021. De 
afgelopen maanden zijn de trainers, coördinatoren en de Technische staf onder leiding van het Hoofd Opleidingen 
weer druk bezig geweest met het intensief bekijken van alle jeugdspelers op trainingen en in (onderlinge) 
wedstrijden. Het indelen van de nieuwe teams voor het seizoen 2021 – 2022 is nu gereed, en net als vorig jaar 
organiseren we een Nieuwe Teamsdag’, waarbij alle teams in hun nieuwe samenstelling bijeenkomen bij HVCH. En 
hoe fijn is het dat publiek weer welkom is op het sportpark! 
 
Doelstelling van de Nieuwe Teamsdag:  

- kennis maken van ouders, spelers, trainers en leider van het nieuwe teams; 
- controleren en delen van contactgegevens om mail- en app groepen aan te maken; 
- maken van afspraken voor alle betrokkenen; hoe gaan we met elkaar om? 
- Als er nog vacatures zijn voor het team (trainers, leiders) dan moeten die onderling ingevuld worden; 

Ouders, denk daar dus vast over na! Zonder begeleiding immers geen team! 
- Uitreiking van de nieuwe teamkleding en materialen; 
- Beantwoorden van alle mogelijke vragen; 
- Informatie geven over beschikbare vrijwilligersrollen binnen HVCH: iedereen kan bijdragen aan onze 

vereniging! We hebben jullie hard nodig, Samen zijn wij HVCH. 
 

Hoe ziet de dag er uit? Dit is het programma: 

Tijd: Teams:  Plaats: Opmerking   
8.30 – 9.00 JO-7  Kantine Start op tijd  

9.00 – 10.15 JO-8 Veld 2 AB Incl. 30 min circuittraining   

9.00 – 10.15 JO-9 Veld 2 CD Incl. 30 min circuittraining   

9.30 – 10.15  MO-13 Veld 2 Geen sportactiviteit  

10.30 – 11.45 JO-10 Veld 2 AB Incl. 30 min circuittraining   

10.30 – 11.45 JO-11 Veld 2 CD Incl. 30 min circuittraining   

12.00 – 12.45  JO-13, JO-14 Veld 2 Geen sportactiviteit  
13.00 – 13.45  JO-15 Veld 2 Geen sportactiviteit  

14.00 – 14.45  JO-17, MO-17 Veld 2 Geen sportactiviteit  

15.00 – 15.45  JO-19 Veld 2 Geen sportactiviteit  

Hele dag:  Terras en kantine open 

 

• De twee nieuwe JO-7 teams komen samen in de kantine voor een welkom bij de club. 

• JO-8, JO-9, JO-10 en JO-11 beginnen met een circuit-training onder leiding van Senioren- selectiespelers. 
Aansluitend de bijeenkomst van nieuwe teamleiding, spelers en ouders.  

• Voor de jeugdteams JO13/MO13 tot en met JO19 is er alleen een teambijeenkomst, geen extra sportactiviteit. 
Ook hier wordt minstens één ouder per speler verwacht. 

• Zijn er eventueel nog vragen over de teamindeling of andere zaken, dan kunnen die op 3 juli aan de 
coördinatoren gesteld worden.  

 
En verder:  

• We rekenen er op dat iedereen OP TIJD aanwezig is, zodat elk blok op tijd kan beginnen.  

• Publiek is de hele dag welkom langs de lijn en op het terras. Tijdens de trainingsvorm vragen we de ouders 
buiten het veld te blijven. 

• Er is de hele dag een Vrijwilligersmarkt met informatie over de vereniging; wat kan jij bijdragen?! 

• Overal geldt:  anderhalve meter afstand in acht nemen ivm de corona-richtlijnen. 
 

 
Laten we er een mooie dag van maken op 3 juli! 
 
 
 



 
 
Namens de coördinator, Hoofd Opleidingen en Bestuurslid Voetbalzaken HVCH, 
 
 
 

VELD: 2A 2B 2C 2D Kantine Terras

8.30 -8.45

8.45 - 9.00

9.00 - 9.15

9.15 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 13.15

13.15- 13.30

13.30 - 13.45

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

JO-7 

2 teams

JO-8

6 teams

JO-9

4 teams

JO-10

5 teams

JO-11

5 teams

JO-13, MO-13 en JO-14 

6 + 1 teams

JO-15 en MO-15

4 teams

JO-17 en MO-17

4 teams

JO-19

3 teams

MO- 13

2 teams

Zaterdag  3 juli: bijeenkomst met nieuwe teams



Key-notes Nieuwe Teamsdag bespreking per lichting: 

 

• Welkom: spelers, ouders, trainers, leiders, coördinatoren, alle vrijwilligers. 

• Waarom zijn we hier vandaag aanwezig? 

1. Afsluiting van het seizoen 2020 – 2021, het Coronaseizoen. 

2. Kennismaking met nieuwe team seizoen 2021-2022 

a. Spelers, ouders, trainers en leiding;  

b. coördinatoren per lichtingen, Hoofd Opleidingen, Bestuur, Vrijwilligers (bezoek de stand!) 

3. Adresgegevens Teams  controleren / aanvullen; 

a. In ieder geval Naam, email en 06 nummer (NB. Deze zijn alleen voor noodzakelijk gebruik) 

b. Aanmaken contactgroepen: app groepen per Team, app groep leiders, app groep trainers / lichting 

c. Formulier controleren, aanvullen en retourneren voor vertrek. 

d. Iedereen ontvangt alle informatie via deze mail adressen. 

e. Wijziggingen in uw gegevens na vandaag: geef dit door aan ledenadministratie@hvch.nl 

f. Bekijk je Team en (afgeschermde) persoonsgegevens op Voetbal.nl 

4. Teamleiding vaststellen: 

a. Leiders: in ieder geval 1 aanspreekpunt per team! Bij voorkeur 2 begeleiders per team. 

b. Trainers (bij voorkeur 2): naam, email, telefoon 

c. Evt andere rollen verdelen (rij- en was-schema, scheidsrechter, grensrechter, ..) 

d. NB. Op nieuwe Teamsdag moet in ieder geval eerste contactpersoon per team bekend zijn! 

NB. De Teams moeten zelf zorgen voor invulling van deze taken.  

5. Afspraken maken voor de start van het nieuwe seizoen: 

a. Wanneer trainen we en wanneer is de eerste training?  

b. Wanneer is iedereen terug van vakantie?  

c. Eerste wedstrijden: oefenwedstrijden  …, bekerwedstrijden …, start competitie. …  

d. Wat wordt er van iedereen verwacht? Spelers, ouders en leiding: zie bijlage. 

6. Vrijwilligers als coördinator voor de eigen lichting / jaargang vinden: 

a. Contactpersoon voor teamleiders, Hoofd opleidingen, Bestuurslid Voetbalzaken en 

Wedstrijdsecretariaat 

b. Organisatorische en Administratieve rol, hoeft geen verstand van voetbal te hebben 

7. Vragen beantwoorden  

8. Vrijwilligersmarkt HVCH: hoe kan jij bijdragen aan het succes van de vereniging?  

a. Hoe is de vereniging georganiseerd en wat voor vrijwilligersrollen zijn er? 

b. Wat zou bij mij passen? Bezoek de vrijwilligers-stands! We hebben iedereen nodig! 

9. Last but not least: samen genieten van weer mogen sporten en samen zijn! 

mailto:ledenadministratie@hvch.nl


 

• Vorm:  

1. 3 x circuit-oefening, doorschuiven bij het fluitje:     30 min 

2. Welkom en uitleg van de bijeenkomst:      10 min 

3. Bijeenkomst per team:        35 min 

o Teams verzamelen in groepen; leider haalt eerst formulieren op (overzicht namen, invulsheet) 

o Verspreiden maar een hoek van het (halve) veld.  

o Kinderen in een kring op de grond, ouders erachter. Leiders / trainers in het midden. 

o Voorstelrondje leiders, kinderen, ouders. Wie is jouw favoriete voetbalspeler?  

o Controleren en aanvullen van de contactgegevens; invullen lijsten. Naam, mail, telefoon. 

o Zorgen dat alle teamrollen ingevuld zijn! Dit ligt binnen het team!  

o Zijn er vrijwilligers voor de Coördinatorrol in deze lichting?  

o Zijn er nog vragen voor de Coördinator, Hoofd Opleidingen of Bestuur?  

Wacht svp tot iemand bij jullie groep is geweest. 

o Alles helder?  

▪ Maak een foto van de formulieren 

▪ Lever dan de formulieren weer in bij de centrale leiding, 

o Verlaat rustig het veld en bezoek de Vrijwilligersmarkt; wij hebben jou nodig! 

o En: kantine en het terras zijn open! 

 

 

 

  



Nieuwe Teamsdag invulformulier: 

 

TEAM:   … 

Namenlijst Begeleiding: 

Naam Email Telefoonnummer 06 Team-rol  Opmerking 

   1e Leider  

   2e leider  

   1e Trainer  

   2e Trainer  

   Overige staf  

   Overige staf  

   Overige staf  

 

Namenlijst Spelers: 

Naam Email Telefoonnummer 06 Team-rol  Opmerking 

   Speler 1  

   Speler 2  

   Speler 3  

   Speler 4  

   Speler 5  

   Speler 6  

   Speler 7  

   Speler 8  

   Speler 9  

   Speler 10  

   Speler 11  

   Speler 12  

   Speler 13  

   Speler 14  

   Speler 15  

   Speler 16  

 

  



TEAM:   … 

Namenlijst Begeleiding:  

 

Geïnteresseerde ouders voor Vrijwilligersrol: 

Naam Telefoon-

nummer 06 

Mogelijke vrijwilligersrol:  Opmerking 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


