wie-hoe-wat-waar bij Blue Birds
2017 / 2018
In dit document staan praktische zaken van en bij Blue Birds. Vragen of suggesties voor dit
document graag naar de contactpersoon. Zie bij de C.

A

Activiteiten





B

Bar





C

Toernooien worden door de toernooicommissie in samenspraak met de
wedstrijdsecretaris georganiseerd.
Het jeugdkamp wordt jaarlijks door de jeugdcommissie georganiseerd, meestal in
mei.
Diverse jeugdactiviteiten vinden door het jaar heen plaats, houdt hiervoor Facebook
en de website in de gaten.
Het eindejaarsgala wordt door de activiteitencommissie georganiseerd.

Inzet van teams en ouders wordt verwacht rondom de basis bezetting van de bar
tijdens weekenden en wedstrijdavonden. Momenteel wordt een nieuwe opzet en
planning uitgewerkt.
Met een gebruiksvriendelijke kassa (met voorraad koppeling) en een pin-apparaat,
kan altijd snel en gemakkelijk afgerekend worden, voordat je naar huis gaat.
Op trainingsavonden is de bar gesloten.

Communicatie




Naar alle leden:
o Vanuit het bestuur en jeugdcommissie via website en het prikbord.
Aanmelden voor prikbord e-mails kan via de website.
o Specifiek voor jeugdleden/ouders vanuit jeugdcommissie via e-mail en
nieuwsbrief
Naar jeugdtrainers/coaches:
o Vanuit de jeugdcommissie via appgroep en e-mail.

Competitie/oefenwedstrijden


Oefenwedstrijden worden in oktober/november door de wedstrijdsecretaris
ingeroosterd op basis van beschikbaarheid van velden en tegenstanders. Voor ieder
team worden minimaal 4 oefenwedstrijden georganiseerd.
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Competitie
o Voorkeuren voor dag en tijd van thuiswedstrijden worden door de
jeugdcommissie geinventariseerd en gecommuniceerd met de
wedstrijdsecretaris. Deze overlegt dit op zijn beurt met de bond, waarna
zoveel mogelijk aan de wens tegemoet gekomen wordt.
o Wedstrijden wijzigen: ruim van te voren aanvragen bij de wedstrijdsecretaris.
Binnen 3x 24 uur vóór een wedstrijd mag die niet meer verzet worden!
De wedstrijdsecretaris neemt vervolgens contact op met de tegenstander om
te kijken naar de mogelijkheden. Hierbij is veldbeschikbaarheid natuurlijk een
vereiste. De wedstrijdsecretaris heeft hierover het overzicht en weet welke
verzoeken er nog meer uitstaan en is dus degene die deze verzoeken regelt.
Afgelastingen en afkeuringen worden zodra ze bekend zijn op de website
aangegeven. Doordeweeks door een bericht van de veldconsul op het prikbord.
Afgelaste wedstrijden zijn te herkennen door de rode kleur in het wedstrijdschema.

Contactpersonen









Edwin Both
Cindy Lake
Krista van Meijgaarden
Daphne Creuse
Arie Borst
Aad vd Bos
René Westerveld
Rob Metz

Honkbal
Softbal
Jeugd
Ledenadministratie
wedstrijdsecretariaat
veld en veldmateriaal
spelmateriaal
kluscommissie, voor alles wat gerepareerd moet worden

Contactgegevens staan op de website.

H

Honkbalveld


I

Ice-packs


J

Gebruik de kunstgrasmatten bij trainingen en de wedstrijd warming-up, voor de
slagperken én de werper. Zowel op het gras als op het gravel. De kruiwagen met de
matten na afloop in het hok bij de slagtunnel zetten.

Deze liggen altijd toegankelijk in de vriezer onder het koffieapparaat in het
clubgebouw. Na gebruik natuurlijk wel terugleggen!

Jeugd



Omgang en visie op jeugd, alles m.b.t. teamindelingen etc. staat beschreven in het
jeugdbeleid (onder downloads op de website).
Wijzigingen rondom teams gaan altijd via de jeugdcommissie.
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M

Materiaal



N

Voor vragen en materiaalwensen kun je je wenden tot onze materiaalman. Hij
beheert tevens de sleutels van de materiaalkastjes.
Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van het materiaal en wordt vervangen wat
nodig is. Dit gebeurt in de winterperiode zodat alle materiaaltassen op orde zijn voor
aanvang van de competitie.

Nieuwe leden




S

Kinderen gaan pas meetrainen met een ouder team na afloop van de competitie. De
winter is het uitgelezen moment om kinderen voor te bereiden op een nieuw seizoen
en leeftijdsklasse. Uitzonderingen alleen na overleg met de jeugdcommissie, zie ook
het jeugdbeleid.
Voor de pitchertrainingen honkbal en softbal wordt door Blue Birds geinvesteerd en
deze wordt voor de honkbal aangeboden via V-King Baseball (Kevin van Veen). Voor
de softbal worden per seizoen passende oplossingen gezocht, afhankelijk van de
vraag en wensen. Inhoud van de trainingen gebeurd in overleg met de
jeugdcommissie.

Wanneer kinderen spontaan op de training verschijnen, dan altijd doorverwijzen naar
en melden bij bestuurslid jeugdzaken (Krista van Meijgaarden). Zodat de kinderen
gelijk naar het juiste team doorverwezen kunnen worden.
Bij aanmeldingen, aanvragen van proeftrainingen en informatieverzoeken via email/telefoon naar de jeugdcommissie, wordt contact opgenomen met de betreffende
trainer/coach zodat zij weten dat ze een nieuw kind kunnen verwachten.

Scheidsrechters




Scheidsrechters beurten worden ingedeeld door Mandy Jungschlager per team. De
teams zijn daarna zelf verantwoordelijk voor het invullen van de beurten en het
doorgeven van de namen naar de wedstrijdsecretaris. Bij verzetten van de wedstrijd
om welke reden dan ook blijft de verantwoordelijkheid bij het aangewezen team.
Vanaf de Junioren worden jeugdleden ingezet bij de jongste teams.
Scheidsrechtercursussen worden regelmatig ter ondersteuning aangeboden.
Coaches/teams beschikken over een lijst met namen en telefoonnummers om contact
op te nemen met de scheidsrechter om zich er enerzijds van te verzekeren dat de
scheidsrechter zijn beurt niet is vergeten en anderzijds de scheidsrechter op de
hoogte te stellen dat de wedstrijd afgelast en/of verzet is. Blijf hierover in overleg met
elkaar.
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Sleutels




Ieder team krijgt twee sets sleutels van hek-kantine-materiaalkastje. Bij stoppen met
coachen dienen deze allemaal weer te worden ingeleverd bij een bestuurslid.
Zaalsleutel: dit is een centrale sleutel die in de kantine hangt.
Voor alle sleutels geldt, kopieren hiervan is verboden! Is er behoefte aan meer
sleutels leg deze vraag dan neer bij je contactpersoon.

Sportlink




V

Coaches dienen het digitale wedstrijdformulier via de sportlink app in te dienen.
Wijzigingen in sportlink kunnen alleen via een bestuurslid of de ledenadministratie en
wedstrijdsecretaris gedaan worden.
Leden en ouders kunnen de sportlink app op hun telefoon downloaden om
wedstrijdschema, verenigingsgegevens en de digitale spelerspas te zien.

Veld





Activiteiten, anders dan de trainingen volgens het veldschema, dienen ruim van te
voren met Aad van de Bos overlegd te worden i.v.m. afstemming onderhoud aan
velden en installaties.
Als je vragen over het veld of het veldmateriaal hebt, vraag het dan aan Aad. Hij wil
heel graag zijn kennis delen.
Veldverlichting: de sleutel hangt in de kantine. Opstarten van verlichting duurt circa
15 minuten. Bij verlaten van het veld zelf de verlichting uitschakelen. Na uitschakelen
moet deze minimaal 20 minuten afkoelen en kan in die tijd niet meer aan.

Vertrouwenspersoon


Binnen Blue Birds is deze aanwezig. Contact kan worden opgenomen met Karin
Bosma. Haar contactgegevens staan op de Blue Birds website.

VOG


Z

Voor alle coaches wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd door het
bestuur.

Zaal en veldschema’s voor trainingen





Ieder team heeft recht op anderhalf uur trainingsveld per week. Graag zouden wij dit
uitbreiden maar helaas is dit momenteel op ons complex niet mogelijk.
Zaal- en veldschema’s worden ieder jaar in gezamelijk overleg met de
coaches/trainers gemaakt, wijzigingen nadien zijn moeilijk door te voeren. Onder
downloads op de website is het actuele schema altijd te bekijken.
Er is ieder seizoen een korte overgangsperiode van veld- naar zaalschema en vice
versa. Leidraad hierbij is: veldschema’s starten vanaf 1 maart mits goedgekeurd door
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de veldcommissaris, zaalschema’s starten aansluitend aan de herfstvakantie. Om
deze periode voor iedereen prettig en duidelijk te laten verlopen kunnen coaches
hierover onderling afspraken maken.
Op het softbal/jeugdveld moeten in voor- en naseizoen vaak meerdere teams (deels)
tegelijk trainen. Veldruimte is nu eenmaal beperkt dus los ook hier eventuele
problemen in onderling overleg op. Lukt dit niet of blijven er vragen neem dan contact
op met je contactpersoon.
Zodra het veldschema in is gegaan kunnen teams per toerbeurt gebruik maken van
de trainingshal bij slecht weer. Basis regel hier is dat op de even weken het team
trainend op het honkbalveld de hal heeft en op de oneven weken het team trainend
op het softbalveld. Ook hierbij: blijf onderling overleggen omdat de veldbezetting op
trainingsavonden overvol is. Vele verenigingen hebben geen hal en wij kunnen dus
blij zijn met elke extra trainingsmogelijkheid.
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