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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 
Voor de jeugd die een voorjaars- en een najaarscompetitie spelen wordt, gedurende de wintermaanden, een 
zaalcompetitie, inclusief de mogelijkheid tot zaaltrainingen, aangeboden. In deze procedure zijn de uit te 
voeren activiteiten vermeld.  

1.2. Doel 
 Inzicht geven in de uit te voeren handelingen richting diverse partijen; 

1.3. Uitgangspunten algemeen 

 Alle D- en E-teams, inclusief F1, worden geplaatst in de KNVB zaalcompetitie; 

 Alle overige F-teams worden geplaatst in de Asser Zaalcompetitie; 

 De overige teams blijven gedurende de wintermaanden deelnemen aan de veldcompetitie. 
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2.  Taken 

2.1. Taken Jeugdsecretaris KNVB zaalcompetitie 
De volgende taken worden ten behoeve van de KNVB zaalcompetitie uitgevoerd: 

 Inventarisatie onder de Jeugdcoördinatoren hoeveel teams per categorie aangemeld dienen te 
worden; 

 Het aanvraagformulier van de KNVB voorzien van de geïnventariseerde informatie en tijdig 
retourneren aan de KNVB (emailadres: Noord-competitie-zaal@knvb.nl); 

 De jeugdcoördinator van de D-jeugd verzoeken een teamindeling te maken. De huidige teams 
(elftallen) zijn te groot om in de zaal te spelen (5 spelers), derhalve dient een herverdeling plaats te 
vinden; 

 De teamindeling publiceren op de website en in het clubblad. 

2.2. Taken Jeugdsecretaris Asser zaalcompetitie 
De volgende taken worden ten behoeve van de Asser zaalcompetitie uitgevoerd: 

 Bijwonen bijeenkomst (roulerende organisatie) waarin indeling, speelmomenten etc. worden 
besproken; 

 De verkregen informatie publiceren op de website en in het clubblad. 

2.3. Taken Jeugdsecretaris Asser zaalcompetitie (organisatie) 
De volgende taken worden ten behoeve van de Asser zaalcompetitie uitgevoerd: 

 Organiseren van een bijeenkomst met alle Asser verenigingen waarbij een concept schema als input 
dient; 

 Aanwijzen organiserende vereniging voor komend seizoen; 

 Aanvragen zaalhuur voor komend winterseizoen (emailadres: verhuursport@assen.nl) ; 

 De verkregen informatie publiceren op de website en in het clubblad. 

2.4. Taken Jeugdsecretaris Asser zaaltrainingen (organisatie) 
De volgende taken worden ten behoeve van de zaaltrainingen uitgevoerd: 

 Aanvragen zaalhuur voor komend winterseizoen (emailadres: verhuursport@assen.nl). Hiervoor wordt 
de Marsdijkhal aangevraagd, welke in drie delen beschikbaar gesteld kan worden; 

 Enkele weken voor de start van de zaalcompetitie inventariseren welke (eerst) F- en (indien nog 
ruimte beschikbaar) welke E-teams in de zaal willen gaan trainen. Bij deze inventarisatie wordt de 
beschikbare ruimte richting trainers beschikbaar gesteld, waarna trainers zich op een tijdstip kunnen 
inschrijven. In geval van dubbele boekingen gelden de volgende uitgangspunten: 

o F-teams krijgen voorrang; 
o In onderling overleg tussen trainers, JC-lid en coördinator de verdeling rond krijgen; 
o Indien een indeling niet in goede samenwerking te maken is wordt de JC verzocht een 

uitspraak te doen. 

 De verkregen informatie publiceren op de website en in het clubblad; 

 Na afloop van de zaaltrainingen dient een evaluatie uitgevoerd te worden. Deze inventarisatie dient 
om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen, maar ook om inzicht te krijgen in de bezetting van de 
verkregen trainingsmomenten. Deze informatie wordt gebruikt om de aanvraag voor de zaalhuur voor 
het komende seizoen beter af te stemmen op de behoefte. Let wel, vv LEO is voor de beschikbaarheid 
van de zaal afhankelijk van overige aanvragen welke door de gemeente zijn ontvangen betreffende de  
huur van de Marsdijkhal. Aandachtspunt hierbij is wel het feit dat de trainers van dit jaar niet per 
definitie ook de trainers van volgend jaar zijn. De kans bestaat dus dat er andere inzichten zijn 
waardoor de aangevraagde zaalhuur te veel of te weinig is. 
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3. Overige informatie 

3.1. Materiaal zaal 
De volgende punten gelden met betrekking tot het materiaal voor de zaal: 

 De materiaalbeheerder heeft de beschikking over de sleutel van de kast waarin de plofballen zijn 
opgeborgen. Deze dient, gedurende de zaalcompetitie, beschikbaar gesteld te worden aan een JC-lid; 

 Er dienen, bij het gelijktijdig trainen van drie teams, minimaal 50 ballen, 25 hesjes en een aantal 
pylonen naar de Marsdijkhal gebracht te worden. Deze kunnen worden geplaatst in een kist waarvoor 
zelf een slot en sleutel geregeld moet worden; 

 De plofballen dienen beschikbaar gesteld te worden aan de mensen die, vanuit de vv LEO, 
zaaldiensten draaien; 

 Na afloop van de zaalcompetitie en trainingen dient het materiaal weer verzameld te worden en 
opgeborgen te worden in het materiaalhok van de vv LEO. De sleutel van de kast met plofballen wordt 
geretourneerd aan de materiaalbeheerder. 

3.2. Sleutels 
Er zijn, voor de Marsdijkhal en de materiaalkast in de Marsdijkhal, twee sleutels beschikbaar. Dit houdt in dat 
deze sleutels rouleren van de ene trainer naar de andere. De voorgestelde procedure is: 

 De eerst startende trainers van een dag krijgen de beschikking over een sleutel; 

 De sleutel wordt overhandigd aan de trainer van de tweede groep; 

 De trainer van de tweede groep overhandigt vroegtijdig de sleutel aan de eerst startende trainer van 
een volgende dag.  

 
De volgorde hierin is afhankelijk van “wat is handig”. Per seizoen dient gekeken te worden op welke wijze de 
sleutel het meest efficiënt kan rouleren. 
 

3.3. Aanvraagformulieren 
De aanvragen worden door de gemeente per post verstuurd. Vanwege het feit dat het merendeel van de 
communicatie verloopt via email,  is een tweetal invulformulieren opgesteld welke gebruikt kunnen worden 
voor de aanvraag van de sporthal: 

 Ten behoeve van de wekelijkse trainingen in de zaal: 
o Zaalhuur Formulier aanvraag sporthallen (Vast).doc 

 Ten behoeve van de “Jeugdzaalfamiliedag” of andere, eenmalige gebeurtenissen: 
o Zaalhuur Formulier aanvraag sporthallen (incidenteel).doc 

 
 

 


