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Inleiding
Waarom een Jeugdplan?
‘Een jeugdafdeling die in staat is om kinderen en jongeren op te leiden in de ruime zin van
het woord is voor de vereniging van levensbelang. Daarom is het noodzakelijk dat er vanuit
één gezamenlijke visie gewerkt wordt: Ons Jeugdplan’
Honkbal en softbalvereniging Blue Birds hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar
jeugd. Tal van vrijwilligers zorgen er met veel inzet en enthousiasme al vele jaren voor dat onze
jeugdleden wekelijks kunnen trainen en spelen.
Dit jeugdplan heeft als doel een helder beschreven, eenduidig en herkenbaar uitgevoerd beleid
te beschrijven, waarin onderscheid is gemaakt in drie delen, namelijk:
 Algemeen gedeelte.
 Technisch beleid.
 Organisatorisch beleid.
Gezien de groei die de vereniging de afgelopen jaren in omvang en speelniveau heeft
doorgemaakt en de ambities die het bestuur voor de toekomst heeft uitgesproken, vormt
dergelijk jeugdbeleid een belangrijke aanvulling en een stevige basis voor verdere ontwikkeling.
Wat zijn de doelen van ons Jeugdplan?
Het plan dient praktijkgericht, jeugd specifiek en vereniging specifiek te zijn en heeft voldoende
draagvlak binnen de club:
-

Praktijkgericht: We houden steeds voor ogen met welke middelen en op welke manier we
de gestelde doelen willen bereiken.
Jeugd specifiek: Er is vooral aandacht voor beleidspunten die typisch gelden voor kinderen
en jongeren.
Vereniging specifiek: Iedere vereniging is uniek en kent zijn eigen organisatiestructuur en
verenigingscultuur.
Draagvlak binnen de club: Het volgen van de visie die de vereniging erop nahoudt, zodat er
gehandeld wordt binnen deze visie.

Rest ons om u veel leesplezier toe te wensen en u van harte uit te nodigen om bij vragen,
opmerkingen of suggesties contact op te nemen met de jeugdcommissie. Uw bijdrage wordt
zeker op prijs gesteld.

26 mei 2017
Namens de volledige jeugdcommissie en bestuur Blue Birds,
Eric de Beer, Cindy Lake, Krista van Meijgaarden jeugd@bluebirds.nl
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ALGEMEEN GEDEELTE
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Honkballen en softballen bij Blue Birds.
Onze vereniging
Honkbal en Softbalvereniging Blue Birds bestaat sinds 1966 en speelt op een prachtig complex
aan de Mekelweg 20 te Delft. Wij beschikken over een eigen trainingshal om de ontplooiing van
vooral de jeugd zo optimaal mogelijk te maken.
Honkbal is een echte zomersport. Het wedstrijdseizoen loopt van april tot oktober met een
zomerstop tijdens de zomervakantie. Wedstrijden worden gespeeld in het weekend en één
keer in de week wordt er getraind. Tevens beschikken wij over een aparte training voor onze
pitchers. Van november tot maart wordt er bij Blue Birds in de eigen zaal getraind.
Blue Birds is een vereniging waar spelplezier en gezelligheid voorop staan. Dat tekent de sfeer
in de vereniging. Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen eerst een aantal malen

meetrainen, voordat zij besluiten lid te worden. Pas als je lid bent, kun je meespelen met
wedstrijden.

Veiligheid
Honkbal en softbal is een relatief veilige sport. We gebruiken goede bescherming zoals helmen,
maskers, een tok voor de jongens en een catcheruitrusting. Ook gebruiken we zachtere
honkballen bij de jongste jeugd. Er is in deze sport vrij weinig fysiek contact wat de kans op
blessures verkleint. Naast de fysieke veiligheid vinden we het bij Blue Birds vooral belangrijk dat
kinderen zich in onze vereniging veilig voelen. Blue Birds streeft ernaar ieder kind, ongeacht
leeftijd, afkomst of niveau een vertrouwd, gewaardeerd en veilig gevoel in de vereniging te
bieden. De rol van ouders hierin is onmisbaar en daarom worden ouders bij Blue Birds intensief
betrokken en geïnformeerd.
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Kleding en materiaal
Voor nieuwe jeugd heeft onze vereniging altijd een leenhandschoen beschikbaar. Het enige dat
nodig is om te beginnen bij Blue Birds zijn veld- en zaalschoenen en sportkleding. Als je lid bent
van Blue Birds en wedstrijden gaat spelen, is het clubtenue verplicht. Via het prikbord wordt
gecommuniceerd wanneer, in het winterseizoen, de "pakken-pasdag" plaatsvindt. Via Blue
Birds kan op deze avond een clubtenue besteld worden met korting.
Ook wordt er via het prikbord op de website (zie handige links verderop in dit hoofdstuk)
kleding te koop aangeboden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om kleding die nog
makkelijk een rondje mee kan, gratis te ruilen.

Basis outfit clubtenue ‘Blue Birds’

Wit ondershirt met 3/4
Royal Blue mouwen

Royal Blue Blue Birds logo
overshirt met korte mouw

Witte honkbal of
softbalbroek

Veldschoenen (geen
metalen spikes)

Royal Blue - Blue Birds
pet

Riem Royal Blue

Kniehoge Royal
Blue sokken

Honkbal: voor de
jongens een tok

Honkbal

Softbal pupillen

Basis outfit clubtenue

Basis outfit clubtenue

Softbal Aspiranten
Basis outfit clubtenue,
Mesh-overshirt (met
gaatjes)

Softbal Junioren
Basis outfit clubtenue,
Mesh-overshirt, Mesh
korte, witte broek

Door de vereniging beschikbaar gesteld, maar ook eventueel zelf aan te schaffen:
- een blauwe slaghelm
- gezichtsmasker voor infield-spelers (verplicht voor softbal)
- een knuppel
Ook is er bij SSK een Blue Birds Royal Blue Hoodie, een windbreker en een Blue Birds
Honkbaljas verkrijgbaar. Tevens bieden zij trainingsshirts aan die op de wedstrijdshirts lijken
maar uitsluitend voor trainingen gebruikt kunnen worden.
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Handige links
BELANGRIJK: Download de KNBSB competitie app (voor smartphones en tablets) voor geplande
wedstrijden, uitslagen, etc. Voor de login is het e-mail adres nodig dat in de Blue Birds
ledenadministratie geregistreerd staat.
KNBSB - Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond: www.knbsb.nl/
SSK- Leverancier van Honkbal en Softbal materialen en Blue Birds uniformen: www.sskeurope.com
Covee - Voor alle honkbal/softbalmaterialen en MLB artikelen http://baseball.covee.nl/
Forelle Sport voor honkbal en softbalmaterialen www.forelle.com

Teams
Bij Blue Birds beschikken wij over de volgende jeugdteams:
Naam team:

Leeftijd:

Doelgroep:

Aantal spelers:

Beeball Rookies
Beeball Majors
Pupillen Softbal
Pupillen Honkbal
Aspiranten Softbal
Aspiranten Honkbal
Junioren Softbal
Junioren Honkbal

5 t/m 8
7 t/m 10
9 t/m 12
9 t/m 12
13 t/m 15
13 t/m 15
16 t/m 21
16 t/m 21

Jongens en meisjes
Jongens en meisjes
Meisjes
Jongens en meisjes
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

Min. 4, strevend naar max. 6
Min. 6, strevend naar max. 11
Min. 9, strevend naar max. 12
Min. 9, strevend naar max. 12
Min. 9, strevend naar max. 12
Min. 9, strevend naar max. 12
Min. 9, strevend naar max. 12
Min. 9, strevend naar max. 12

Teamopbouw bij de jeugd
Beeball Rookie League is een superleuk honkbalspel dat we spelen met jongens en meisjes van
5 tot en met 8 jaar. Vanuit daar stroom je door naar de Beeball Major League. Hier spelen
jongens en meiden van 7 tot en met 10 jaar. Blue Birds heeft meerdere pupillenteams voor
jongens en meisjes van 9 tot en met 12 jaar. We hebben een apart meisjesteam dat softbalt,
maar natuurlijk kun je als meisje ook honkbal blijven spelen. Tevens hebben we meerdere
aspiranten teams met jongens (honkbal) en meiden (softbal). Je bent aspirant als je tussen de
13 en 16 jaar oud bent. Bij onze junioren spelen de oudste jongens en meiden (vanaf 16 tot 21
jaar). De leeftijd op 30 september a.s. is de officiële KNBSB leeftijd tijdens het hele seizoen.
Blue Birds Site-uitleg
 Via het prikbord worden o.a. evenementen gedeeld, mededelingen gedaan over de
status van het veld en tevens zijn hier oproepjes te vinden (bijvoorbeeld aangeboden
kleding).
 Informatie over teams met daarbij een teamfoto vind je hier.
 Op de downloadpagina is veel informatie te vinden, waaronder de veldindeling, het
aanmeldformulier voor Blue Birds, informatie over de incasso en het incassoformulier
zelf.
 Via onze contactpagina zijn contactgegevens te vinden van coaches/trainers,
bestuursleden en diverse commissieleden.
 Abonneren: Een van de functies van de website is abonneren op wedstrijdinformatie
per team of voor meerdere teams. Je kunt ook aangeven of je op de hoogte wilt blijven
van wijzigingen op het prikbord. Via de instellingenpagina is het mogelijk om e-mailattendering op te geven.
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Belangrijke data voor de jeugd
Maand

Blue Birds activiteit

Oktober/november

Start wintertrainingen Blue
Birds

Externe activiteit voor
belangstellenden

Opmerkingen

Start externe
winterscholen

Zie schema. Locatie:
trainingshal Blue Birds
Honkbal: regio Den Haag, RUB
Softbal: André Prins, zie site
KNBSB
Locatie: trainingshal Blue
Birds

Eindejaarsgala Blue Birds
Einde winterscholen
honkbal en softbal

December
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Indelen jeugdteams door
jeugdcommissie en coaches
Start trainingen in
teamverband
Start oefenwedstrijden
Start competitie KNBSB
Jeugdkamp Blue Birds
Vriendjes- en vriendinnetjes
dag
NK Little leaguevoorronde

Juni

Landelijke Beeballdag
Little league finaleHoofddorp

Juli/augustus
Augustus
September
Oktober

Zomervakantie (KNBSB
bepaalt jaarlijks exacte data)
Start deel 2 competitie
Familie dag
Einde competitie

Houd s.v.p. de website en het prikbord goed in de gaten voor mededelingen.

Bezwaar media.
Onze vereniging Blue Birds heeft een website en een Facebookpagina. Op de website is
algemene informatie over onze vereniging, berichten over de teams en foto’s van bijzondere
activiteiten op de velden te vinden. Op de Facebookpagina worden korte berichtjes geplaatst
van activiteiten die op het veld hebben plaatsgevonden, vergezeld van enkele foto’s.
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de
ouders geen foto’s online geplaatst mogen worden. Om die reden vragen wij ouders/verzorgers
bezwaar aan te geven door middel van het verzenden van een e-mail aan jeugd@bluebirds.nl
en/of een briefje als men bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s op onze website en
Facebookpagina en andere vormen van social media. Mocht er onverhoopt, tegen de wens van
ouders in, toch beeldmateriaal van hun kind op onze site te vinden zijn, dan zullen wij dit
uiteraard zo spoedig mogelijk verwijderen.
7

Vertrouwenspersoon.
Door de omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende professionalisering heeft
honkbal en softbalvereniging Blue Birds de beschikking over een vertrouwenspersoon.
Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er
situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu
eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele
intimidatie of criminaliteit.
Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De
vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een
oplossing. Onze vertrouwenspersoon is Karin Bosma. Zij is o.a. te bereiken via: vcp@bluebirds.nl.
Voor alle vertrouwenscontactpersonen worden jaarlijks diverse bijeenkomsten en workshops
georganiseerd door de NOC*NSF om ervaringen te delen en kennis te vergaren.

Vereniging van het Jaar (2016)
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TECHNISCH BELEID
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Technisch beleid.
Sporten wordt pas echt leuk, als je de techniek en de tactiek goed beheerst. Honkbal en softbal
zijn geen gemakkelijke sporten. Als je er niet mee bent opgegroeid, kost het veel moeite om de
basiszaken onder de knie te krijgen. Dat vereist talent, jarenlange oefening en goede
begeleiding. Talent, dat heb je, of je hebt het niet. Maar oefening en goede begeleiding, dat
willen we als vereniging aan elk jeugdlid bieden. Elk kind moet het uiterste uit zichzelf kunnen
halen op haar of zijn eigen niveau. En ook de wedstrijden moeten een uitdaging zijn. We willen
onze jeugdteams op een goed niveau laten spelen, in goede competities, met goede
tegenstanders.
Honkbal en softbal zijn teamsporten. Door goed te leren samenwerken, bevorderen we een
goede teamspirit waar onder andere samen doorzetten, incasseren, winnen en verliezen een
belangrijke plek krijgt om een goede teamspirit te creëren.
Blue Birds heeft de laatste jaren een enorme ledengroei meegemaakt. Dit betekent dat wij
meerdere jeugdteams op diverse niveaus kunnen laten spelen. De keerzijde is het gebrek aan
ruimte dat wij ervaren op de velden en in de zaal. Wij zullen dit goed moeten coördineren,
willen we het maximale uit onze ruimte kunnen halen en alle teams ruimte willen bieden voor
een goede training.
Onze ambities:










Het bieden van een goede trainingsopzet met aandacht voor alle technische, tactische
en mentale aspecten van de sport als basis. Daarbij zijn in de trainingen zoveel mogelijk
kinderen in beweging volgens opgezet plan.
Goede trainers opleiden door middel van een ‘train de trainer-programma’. Coaches en
trainers enthousiasmeren om bij, van en met elkaar te leren. Aanbieden van een
training visie op de pitchingtraining voor de honkbal coaches. Ondersteuning bieden aan
coaches die KNBSB opleidingen willen volgen.
Hulp van een goede trainer is onontbeerlijk. Er moet iemand zijn die je stimuleert, je
helpt bij jouw ontwikkeling en verbeteringen ziet, fouten herkent en ze vervolgens
corrigeert; dat is vakwerk. Een (digitale) plek op de website en in het clubhuis waar
ervaringen en trainingsprogramma’s gedeeld kunnen worden, biedt mogelijkheden tot
meer onderling contact en kennisoverdracht tussen coaches.
De persoonlijke instelling en de instelling ten opzichte van team en vereniging
verbeteren. Het hebben van een goede mentaliteit (omgaan met winst en verlies,
teamwork, inzet) en houding (willen leren, luisteren, opkomst bij trainingen en
wedstrijden, ontspanning door inspanning) zullen vanaf de jongste jeugd extra aandacht
krijgen. De ouders zijn hierbij een belangrijke factor: ze kunnen hun kind leren wat het is
om teamspeler en lid van onze vereniging te zijn. Zij zijn het publiek bij de wedstrijden,
vervoeren hun kinderen naar uitwedstrijden en kunnen helpen bij extra activiteiten.
Spelers laten leren van en met elkaar door op team doorbrekend niveau met elkaar aan
de slag te gaan tijdens trainingen en clinics. Dit bevordert tevens de teamgeest en de
bereidheid om in elkaars team in te vallen waar nodig.
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Het bieden van een goede veldindeling/zaalindeling, omdat we met onze teams
effectief gebruik willen maken van de ruimte die we hebben.
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Beeball, een spelvorm op weg naar honkbal en softbal.
Uitgangspunt voor deze jonge jeugd is zoveel mogelijk spelen en spelplezier. Om zo veel
mogelijk te spelen en voldoende speeltijd te krijgen, worden de teams niet te ruim in het aantal
kinderen gestart bij het begin van het nieuwe seizoen. Ervaring leert dat er altijd wel aanwas is
door het jaar heen. Nieuwe aanmeldingen die binnenkomen via vriendjes en vriendinnetjes
worden door de coach/spelleider gemeld via jeugd@bluebirds.nl om zo overzicht te houden op
de teamgrootte.
De teams worden idealiter getraind en
gecoacht door een ouder met
honkbalachtergrond,
met
indien
gewenst assistentie vanuit de oudere
Blue Birds-jeugd. De wedstrijden
kunnen eventueel begeleid worden
door een spelleider indien er geen
coach voorhanden is. Deze spelleider
hoeft geen honkbalachtergrond te
hebben, maar wel enthousiasme voor
het spel. Voorop staat dat het
spelplezier belangrijker is dan de
uitslag van de wedstrijd.
In de basis worden de kinderen op leeftijd ingedeeld, met als peildatum de leeftijd aan het
einde van het seizoen (op 30 september):
Beeball Rookies

5 t/m 8

jongens en meisjes

Minimaal 4, maximaal 6

Beeball Majors

7 t/m 10

jongens en meisjes

Minimaal 6, maximaal 9

(9 t/m 12)

jongens (honkbal)
meisjes (honkbal en
softbal)

Minimaal 9, maximaal 12

Hierna volgt pupillen honkbal of softbal

Binnen Blue Birds bevinden we ons in de luxe positie om kinderen in de juiste leeftijds- en
spelgroep in te delen, waardoor spelplezier en beleving op grond van leeftijd en lichamelijke
ontwikkeling bij elkaar aansluiten. Het differentiëren in de opbouw van het spel biedt kinderen
de optimale basis voor de sport. Kinderen groeien door van batting tee (jongste Rookies) via
onderhandse toss (oudste Rookies en jongste Majors) naar een bovenhandse aangooi (oudste
majors en pupillen). Alle kinderen zullen met hun leeftijdsgenootjes mee doorstromen naar de
oudere teams. Kinderen die meer balgevoel en aanleg voor het spel hebben, kunnen op advies
van de coach op individuele basis eventueel eerder doorstromen naar een oudere
leeftijdscategorie, waarbij geldt dat het kind er zowel motorisch, als technisch, en qua
spelinzicht aan toe moet zijn. Dit gebeurt altijd in overleg tussen de jeugdcommissie, het kind
en de ouders.
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De trainingen worden voor alle Beeballers op hetzelfde tijdstip gegeven. De
woensdagmiddag/vooravond heeft de voorkeur van het jeugdbestuur. Door alle Beeballers
gelijktijdig op het veld te hebben, wel met hun eigen team trainend in de basis, is het
eenvoudiger mogelijk om oudere jeugd vrijwillig in te zetten en enthousiast te maken voor de
begeleiding en ondersteuning van de trainer/coaches. De coaches zullen de trainingen leiden
en de hulp zal gegeven worden door jeugdleden. Bijkomend voordeel is dat op deze manier,
met voldoende kader, nieuwe instroom gemakkelijker opgevangen kan worden, zonder dat de
aandacht voor de eigen spelers eronder lijdt. Verder leren de kinderen elkaar makkelijk kennen,
waardoor er bij doorstroom naar de oudere jeugdteams een natuurlijk clubgevoel zal ontstaan.
Indien de instroom tijdens een seizoen zo groot is dat de teams overvol raken en de speeltijd
van kinderen onder druk komt te staan, zal de jeugdcommissie de coaches bij elkaar roepen om
in overleg een nieuwe teamindeling voor het tweede deel van de competitie te maken. Indien
dit probleem zich voordoet en de competitie kan niet meer worden aangepast, dan zal er in
overleg met het wedstrijdsecretariaat naar andere mogelijkheden gekeken worden om ieder
kind genoeg speeltijd te blijven bieden. Hierbij denken we aan het organiseren van toernooitjes
en driekampen. Volgend uit dit beleid wordt nieuwe instroom op grond van leeftijd ingedeeld
in
het
daarbij
aansluitende
team.

13

Teamindeling pupillen en aspiranten jeugdteams Blue Birds
De teamindeling komt tot stand volgens de leeftijdsrichtlijnen van de KNBSB.
De indeling van spelers en speelsters over de teams gebeurt zodanig dat het belang van de
vereniging als totaal gediend wordt. Hierbij wordt zowel naar de korte termijn (lopende
seizoen) als de langere termijn (komende seizoenen) gekeken.
Ieder seizoen start de jeugdcommissie na de zomerstop met inventariseren van het
jeugdbestand en het in kaart brengen van de kinderen over de verschillende leeftijdsgroepen.
Aan de hand van die leeftijdsgroepen worden de kinderen ingedeeld voor de wintertrainingen
die na de herfstvakantie van start gaan. Tot die tijd trainen de kinderen in hun eigen team door.
Over het doel en de opzet van de wintertraining volgt verderop een toelichting.
Vanaf januari start de jeugdcommissie, samen met de coaches, met het vormen van de teams
voor het volgende seizoen. Hierbij is de grootte van de groep een belangrijke factor.
Jeugdspelers moeten veel spelen en trainen. Spelplezier en teambuilding komen beter uit in
kleine groepen dan in grote(re) groepen. Ervaring opdoen en spelplezier staan bij jeugd t/m
circa 12 jaar centraal. Talentontwikkeling en vaardigheden zijn op die leeftijd geen
selectiecriteria bij Blue Birds. Indien er meerdere teams in een leeftijdscategorie gemaakt
kunnen worden, moet altijd sprake zijn van een evenredig aantal spelers. Onder andere om
opname van nieuwe spelers in alle teams mogelijk te maken, wat voor de continuïteit van de
jeugdafdeling belangrijk is.
Instroom van nieuwe leden in teams verloopt altijd via het bestuur, om het behoud van ons
beleid te garanderen. Ook verzoeken tot wijzigingen van de teamsamenstelling gebeurt om
dezelfde reden uitsluitend in overleg met de jeugdcommissie.
Er wordt rekening gehouden met persoonlijke situaties en belangen, indien dit in de context
van de andere criteria mogelijk is.

Wintertrainingsperiode
Voor de trainingen in de winterperiode laten we de teamindelingen los en organiseren we een
apart programma. De invulling kan op verschillende manieren gevonden worden maar in de
basis trainen we in deze periode niet in teamverband met een vaste trainer/coach per groep,
maar maken we verschillende trainingsgroepen die op vaste tijden trainen en waarbij de
trainers over de groepen rouleren. Hierdoor krijgen coaches, trainers en spelers een zeer
gevarieerd aanbod aan trainingen en kunnen we op alle niveaus voldoende aandacht besteden
aan de techniek van alle spelers. Een bijkomend voordeel is dat de kinderen elkaar door alle
teams heen leren kennen en met elkaar leren honk- en softballen. Een speciale groep zal
bestaan uit de catchers; de catcher specifieke trainingsonderdelen sneeuwen tijdens de
reguliere teamtrainingen vaak wat onder en in de winterperiode geven we hen, door ze samen
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in één groep te zetten, specifiekere trainingsonderdelen naast de reguliere
trainingsonderdelen. Deze trainingen worden gegeven door diverse ervaren catchers(-coaches).
Alle aspiranten worden op leeftijd en spelniveau verdeeld over een aantal trainingsgroepen en
de coaches rouleren over de trainingen. Voor pupillen is de intentie dat de kinderen op
leeftijdsniveau ingedeeld worden en zal aan de pupillen trainers gevraagd worden afwisselend
de verschillende pupillen teams te trainen. Deze keuze komt voort uit het verschil in bal grootte
en harde bal/zachte bal en leeftijd van de kinderen. Door de coaches echter alle pupillen op
dezelfde manier te laten trainen, geven we op een andere wijze dan bij de aspiranten invulling
aan het voordeel ‘iedereen kan van iedereen leren’.
De trainingsgroepen zullen idealiter niet groter zijn dan 12 kinderen zodat er voldoende ruimte
in de hal is om voor iedereen veilig en goed te kunnen trainen. Alle jeugdtrainingen zullen in
het weekend worden gepland waar 1,5 uur per groep beschikbaar zal zijn (voor Beeballers 1
uur).
De wintertrainingsperiode is tevens bij uitstek de periode waar kinderen gaan trainen in een
nieuwe leeftijdscategorie. Kinderen trainen dus niet al halverwege het seizoen mee met een
oudere leeftijdsgroep, omdat dit verwachtingen kan wekken en niet nodig is omdat wij het
gehele jaar door trainingen aan kunnen bieden door de beschikbaarheid van de eigen
trainingshal. De wintertrainingen zullen starten na de herfstvakantie en rond januari zullen de
nieuwe teamindelingen met betrokken coaches en jeugdcommissie gevormd worden zodat er
nog voldoende tijd is om aan teambuilding te doen voor de eerste oefenwedstrijden van start
gaan. De Beeball zal een korte winterslaap houden in de periode van de herfstvakantie tot en
met de kerstvakantie. Ook zij gaan dan in Januari weer fris aan de slag.
Voor de pitchertrainingen honkbal en softbal wordt door Blue Birds geïnvesteerd 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. De inhoud van de
trainingen wordt overlegd met de jeugdcommissie.

15

ORGANISATORISCH
BELEID

16

Organisatie

Organigram

Honkbal
coördinator
Softbal
coördinator

Jeugd
Commissie
Activiteiten
commissie

Beeball
coördinator

Bestuur
Toernooi
commissie

Algemene
zaken/PR

Bar
commissie
Contactpersonen Jeugd
Bestuurslid Jeugd
Honkbal
Softbal
Beeball
Algemene zaken/PR
Vertrouwenspersoon

Krista van Meijgaarden
Eric de Beer (HB asp)
Cindy Lake
Krista van Meijgaarden
vacature
Karin Bosma

jeugd@bluebirds.nl
jeugd@bluebirds.nl
jeugd@bluebirds.nl
jeugd@bluebirds.nl
jeugd@bluebirds.nl
vcp@bluebirds.nl
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Communicatie
Het bestuur, en de jeugdcommissie in het bijzonder, geeft alle relevante informatie aan de
trainers/coaches/leden en ouders van jeugdleden door middel van:






Prikbord/website
Facebook
WhatsApp-groep coaches vanuit jeugdcommissie
Nieuwsbrief voor de jeugd, 2 tot 3x per jaar

Bijeenkomsten
Om alle zaken rondom het jeugdbeleid, het lopende en aankomende seizoen en de
nevenactiviteiten te stroomlijnen, vergadert de jeugdcommissie eens per 6 weken met extra
contactmomenten rondom teamindelingen en start van het seizoen:
-

-

Overleg van de jeugdcommissie met de coaches vindt twee maal per jaar plaats, aan
het begin van het seizoen en na de zomerstop voor de start van het winterseizoen.
Tussentijds vindt overleg plaats met betrokken coaches bij wijzigingen in
teamsamenstelling of toevoeging van teams halverwege de competitie.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het Jeugdbeleid vindt circa 18x per jaar plaats
tijdens de bestuursvergaderingen.
Het bestuur en de jeugdcommissie is daarnaast actief betrokken bij het beleid van de
KNBSB middels het bijwonen van:
Clustervergadering cluster Den Haag: 2x per jaar
Bondsvergadering jeugd: 1x per jaar.
Vergaderingen reglementswijzigingen: 1x per jaar
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Verwijzingen en handige links naar documenten:
-

KNBSB: Visie op jeugd
KNBSB Visie op Jeugd: Trainingskaarten 2016
KNBSB Visie op Jeugd Deel 2: Motorische ontwikkeling en motorisch leren
KNBSB Visie op Jeugd Deel 3: Trainershandboek “FUNdamentals”
KNBSB Visie op Jeugd Deel 4: Trainershandboek “Learn to Train”
KNBSB Visie op Jeugd Deel 5: Trainershandboek “Train to Train”
KNBSB Visie op Jeugd Deel 6: Trainershandboek “Learn to Compete”
KNBSB Artikel trainer/coach: duizendpoot of alleskunner?
KNBSB Beeball trainingskaarten en handvaten voor gebruik trainingskaarten BeeBall
Naar een veiliger sportklimaat…
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