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Beste ouders/verzorgers, 

Binnen TZB willen we graag onze jeugdleden een breed aanbod bieden aan activiteiten en we vinden het 
belangrijk dat zij hier ook aan mee kunnen doen. Maar dan moet rondom deze activiteiten wel alles goed en 
veilig geregeld zijn. Het is ons echter opgevallen dat er veel onduidelijkheid en helaas soms discussie is over 
onder andere speeldata, verzorgen van de bardiensten en het rijden naar uitwedstrijden gedurende de 
competitie. In deze brief willen we jullie uitleggen wat we daar mee bedoelen.  
 
Onze vrijwilligers steken veel tijd en energie in het organiseren van deze activiteiten  
Bovendien worden deze activiteiten volledig betaald door TZB. Denk hierbij aan kosten voor de KNLTB, kosten 
van de ballen en overige kosten zoals chips, drankjes en ijsjes. Het betalen van de activiteiten doen we graag. 
Maar naar onze mening mogen we daarbij van ouders/verzorgers en spelers verwachten dat spelers niet 
zomaar worden afgemeld voor de competitie, te laat komen tijdens de competitie, niet bereikbaar zijn, de 
bardienst door ouders/verzorgers wordt uitgevoerd en ieder zijn aandeel neemt als het gaat om rijden naar 
uitwedstrijden (zoals dit bij veel verenigingen de gewoonte is). Uiteraard kan sprake zijn van overmacht. 
Competitiewedstrijden van de jeugd kunnen binnen geldende regels verplaatst worden, maar ook dit lukt niet 
altijd met soms verloren partijen tot gevolg.  
 
Ook zijn de aanmeldingen voor de rode en oranje competitie het afgelopen jaar minimaal geweest 
Terwijl we dan wel een heleboel kinderen van andere verenigingen (gaan) ontvangen.  Dat het aantal 
aanmeldingen achterbleef bij voorgaande jaren heeft zeker te maken met corona. We hopen dat het aantal 
aanmeldingen snel weer op het niveau komt zoals voor corona. 

Het bestuur heeft besloten dat er een minimaal aantal aanmeldingen moeten zijn voor de jeugdcompetities 
Voor de rode en de oranje competitie zijn dit er minimaal vier spelers per team. En voor de groene en gele 
competitie minimaal vijf spelers. Natuurlijk mogen reservespelers worden opgegeven voor de groene en gele 
competitie. Dit heeft het voordeel dat er dan bij ziekte of blessures er nauwelijks problemen zijn met invallers. 

Tot slot aanvullend nog een aantal adviezen, toelichtingen en voorwaarden  

• Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die een volledig team inschrijft dat alle teamleden 
daadwerkelijk deel van het team zijn en dat zelf ook weten.  

• Als een team wordt teruggetrokken, na inschrijving bij de KNLTB, legt de KNLTB een boete op. Deze boete 
wordt door het team betaald. 

• Het kan gebeuren dat sprake is van overmacht: meld dan het kind af bij de teamaanvoerder en de 
jeugdcommissie.  

• De teamaanvoerder of ouder/verzorger is verantwoordelijk voor vervanging gedurende de groene en gele 
competitie. 

• Om competitie te kunnen spelen namens TZB, moet een speler lid zijn van TZB. 

• Na de genoemde sluitingsdatum (zie inschrijvingsformulier) kan niet meer worden ingeschreven.  
 
Heb je nog vragen? 
Dan kun je me mailen op ascheurink@msn.com of me bellen via 06-43059376. Vanuit het bestuur en de 
jeugdcommissie hopen we op jullie begrip voor bovenstaande. 
 
Namens het bestuur, 
 
Anneke Scheurink  
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