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Inleiding 
 

Het doel van dit beleidsplan is om een raamwerk voor de vereniging op te stellen, 

zodat een aantal elementaire zaken en richtlijnen vooraf vastgelegd zijn. Dit zal 

vervolgens bewaakt moeten worden op inhoud en uitvoering door de gehele 

jeugdafdeling. 

Voor begeleiders, trainers, bestuur en overige vrijwilligers geeft dit beleidsplan 

inzicht in het te voeren beleid en de doelen, die we als vereniging willen nastreven. 

De afspraken dienen om het functioneren van de vereniging zo soepel mogelijk te 

laten verlopen en te borgen, dat wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 

Daarnaast geeft het beleidsplan inzicht in, wat wij van de jeugdleden en hun ouders 

verwachten als leden van onze sportvereniging. 

Het plan dient een overzichtelijk beeld te schetsen en richtlijnen te geven zonder 

hierin beperking op te leggen aan creativiteit. 
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Doelstelling Jeugdafdeling FC Gulpen 
 

De algemene doelstelling van onze jeugdafdeling is het realiseren van voorwaarden, 

zodat jeugdleden zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met de 

volgende kenmerken: 

 De jeugdleden beleven in een prettige omgeving veel plezier aan het voetbal. 

 Jeugdleden respecteren de waarden en normen van de vereniging, zorgen 

voor een correcte sociale omgang en vriendschap. 

 We streven naar een kwalitatief speltechnisch en tactisch niveau, dat is 

afgestemd op onze leden. 

 Voor alle leeftijdscategorieën minimaal 1 en mogelijk meer teams actief te 

hebben. 

 Nauwe betrokkenheid van jeugdleden en hun ouders bij de vereniging. 

 Bijdrage in het maatschappelijk belang in Gulpen en omgeving. 

 Voldoende doorstroming vanuit de jeugdopleiding naar de senioren door een 

positieve motivatie voor het voetbal. 

FC Gulpen wil graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang in Gulpen 

en haar nabije omgeving. FC Gulpen wil een sociaal maatschappelijk 

ontmoetingspunt zijn. Tevens wil de vereniging middels het voetbal de jeugd 

uitdagen tot beweging, competitie en persoonlijke ontwikkeling in teamverband. De 

vereniging wil dit bewerkstelligen door het organiseren van trainingen en 

voetbalwedstrijden, diverse verenigingsactiviteiten, het beschikbaar stellen van de 

accommodatie voor schoolactiviteiten en door het onderhouden van nauwe 

contacten met onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke verenigingen in de 

omgeving. 
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Sportcomplex 
 

Het sportcomplex van de FC Gulpen is gelegen aan de Ringweg in Gulpen. Het 
beschikt over een kunstgrasveld, een grasveld en een oefenveld. De leden moeten er 
samen voor zorgen, dat het sportcomplex en de voorzieningen schoon, netjes en 
toegankelijk blijven. Hierbij zijn de volgende punten van belang: 

 Het complex mag tijdens training en wedstrijddagen gebruikt worden onder 
toezicht van een bevoegd persoon. 

 Eigen materiaal of rommel samen opruimen. 

 Glaswerk alleen in de kantine of het terras, niet op het speelveld. 
 De velden zijn uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun 

trainer, hun verzorger en voor zover van toepassing de scheidsrechter. Dit 
geldt voor zowel training en wedstrijddagen . Alle publiek dient zich achter de 
afrastering op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant 
van de afrastering is dus niet toegestaan. 

 Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen 
het kunstgrasveld betreden 

 Toegang tot de velden wordt enkel toegestaan via de toegangspoortjes. 
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 
 Fietsen en brommers in de daarvoor bestemde rekken. 
 Auto’s parkeren in de daarvoor bedoelde parkeervakken. 
 Toegang tot het speelveld in het belang van veiligheid vrijhouden (ambulance, 

brandweer). 

 Elkaar aanspreken op het niet naleven van bovenstaande punten. 

Op onze website zijn alle spelregels gepubliceerd en deze dienen door een ieder te 

worden gerespecteerd. 

Communicatie 
 

Actuele informatie over de vereniging publiceert FC Gulpen op haar website: 

www.fcgulpen.nl  

Op deze website kunnen de leden terecht voor verenigingsnieuws, het 

voetbalprogramma, uitslagen en verenigingsactiviteiten. Daarnaast wordt via mail 

gecommuniceerd.  

  

file:///C:/Users/Harry/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FPX6FPQX/www.fcgulpen.nl
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Gedragsregels jeugdspeler 
 

De speler: 
  Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en 

steunt zijn medespelers in het veld. 
 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig 

af bij de jeugdleiders/jeugdtrainers, als hij verhinderd is. 
 Is bij de training tijdig aanwezig. Dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. De 

verzameltijd wordt bepaald door de jeugdleiders/jeugdtrainers van het 
betreffende team. Indien de speler te laat is, zonder geldige reden, kan de 
jeugdleiders/jeugdtrainers passende maatregelen nemen.  

 Agressief gedrag, pestgedrag en verbaal geweld tijdens de training en 
wedstrijden zijn taboe. Afhankelijk van de ernst van het wangedrag krijgt de 
speler een schriftelijke waarschuwing en worden de ouders ingelicht. Wanneer 
dit gedrag zich herhaalt, volgt een gesprek met de speler en diens ouders c.q. 
verzorgers. Tijdens dit gesprek zijn aanwezig, de speler, 
jeugdleiders/jeugdtrainers en een lid van de Jeugdcommissie. 

 De uiterste straf kan zijn, royement van de vereniging. 
 Heeft respect voor de tegenstander, de jeugdleiders/jeugdtrainers en het 

publiek. 
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter/grensrechters en geeft voor 

en na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter/grensrechters en de spelers 
van de tegenstander een hand. 

 Is zuinig op alle materialen die hij mag gebruiken, dus ook op de velden en de 
kleedkamers. 

 Meldt aan de jeugdleiders/jeugdtrainers wanneer iets kapot is gegaan of iets 
zoek is geraakt. 

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De club kan hier niet 
aansprakelijk voor worden gesteld. 

 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. 
 Houd kleedlokalen schoon; Geen afval naast de vuilnisemmer. 
 Wordt geacht zich te douchen na de wedstrijd en/of training. 
 Afspraak is afspraak. 
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Richtlijnen voor de jeugdleiders/jeugdtrainers 
 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de jeugdleiders/jeugdtrainers 
van toepassing. Daarnaast heeft de jeugdleiders/jeugdtrainers t.o.v. zijn team een 

aantal taken en verantwoordelijkheden. 

De jeugdleiders en jeugdtrainers hebben de volgende taken: 

 Beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, 
etc.) tijdens de training. 

 Zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen. 
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer, bij zowel uit als 

thuiswedstrijden. 
 Ziet erop toe dat voor en na de wedstrijd slechts één ouder per speler van (E, 

F of D categorie) de kleedkamer betreedt i.v.m. assisteren bij aan en 
omkleden’ 

 Het opruimen van de doelen (bij zeventallen) en de hoekvlaggen als er geen 
wedstrijd meer wordt gespeeld. 

 Ontvangt de jeugdleiders van de tegenpartij en de scheidsrechter. 
 Verzorgt in overleg met de jeugdtrainer (indien aanwezig) de opstelling en 

coaching van het team tijdens de wedstrijden. 
 Stimuleert douchen na training en ziet toe op douchen na de wedstrijd. 
 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 
 Is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier (van 

toepassing vanaf de D-jeugd) en de spelerspasjes. 
 Neemt deel aan de jeugdleidersvergaderingen en eventuele andere 

overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
 Neemt deel aan jeugdactiviteiten van eigen team. 
 Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd of training voor tijdige 

kennisgeving aan de spelers. 
 Neemt corrigerende maatregelen bij wangedrag tijdens een wedstrijd of 

training. 
 Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende 

jeugdcoördinator of een lid van de Jeugdcommissie. Bij wangedrag van de 
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 

 

Van jeugdleiders en/of jeugdtrainers wordt verder verwacht dat deze: 

 In houding en gedrag een voorbeeldfunctie heeft voor het team. 
 Respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders heeft. 
 Spelers de passie voor het voetbal bijbrengt. 
 Een goed wisselbeleid tijdens wedstrijden met als uitgangspunt, dat iedere 

speler daadwerkelijk aan voetballen toe komt. 
 Op tijd aanwezig is voor uit en thuiswedstrijden. 
 Goede afspraken maken met spelers en ouders. 
 Geen alcohol of rookwaren gebruikt tijdens het begeleiden van een team. 
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 Tijdig aanleveren van wedstrijdformulier of uitslag aan de jeugdsecretaris. 
 Doorgeven van wedstrijdwijzigingen of spelerswijzigingen. 
 Aan het einde van zijn functie als jeugdleider/jeugdtrainer ontvangen spullen 

correct inlevert (trainingspak, wedstrijdballen, sporttas en shirts, set van 

spelerspassen, sleutels complex, sleutels ballenhok inclusief ballen, etc.). 

Indien een jeugdleider en/of trainer een wedstrijd wil verplaatsen, dient hij de 
jeugdsecretaris hierover te informeren en zelf contact op te nemen met de 
betreffende contactpersoon van de tegenstander. Nadat een datum is 
overeengekomen, wordt deze aan de jeugdsecretaris doorgegeven om dit via de 
KNVB vast te leggen. De jeugdsecretaris dient ook te worden geconsulteerd voor 

beschikbaarheid het spelen van oefenwedstrijden op het FC Gulpen complex. 

De jeugdcommissie 
 

De Jeugdafdeling wordt geleid door de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie bestaat 
uit een voorzitter, jeugdsecretaris en overige leden. De Jeugdcommissie heeft de 

volgende doelstelling: 

Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden, nodig voor een optimaal 
functioneren van de jeugdafdeling bij FC Gulpen en het initiatief nemen bij 
noodzakelijke veranderingen, verbeteringen, werkplannen, conflicten etc. 

Om haar doelstelling te bereiken heeft de Jeugdcommissie de volgende taken: 

 Schakel tussen hoofdbestuur en jeugdbestuur.  
 bewaking en uitvoering jeugdbeleidsplan. 
 bewaking en uitvoering selectiebeleid (indeling jeugdteams). 
 bewaking en uitvoering wedstrijdorganisatie. 
 werving jeugdleden (zowel jongens als meisjes) en jeugdkader. 
 Stimulering en (mede)organisatie van jeugdactiviteiten. 

 Stimulator voor opgeleid jeugdkader. 

De jeugdsecretaris 
 

FC Gulpen heeft een eigen secretariaat voor de jeugd. De Jeugdsecretaris heeft als 

taken: 

 Doorgeven van wedstrijdwijzigingen aan de KNVB.  
 Doorgeven van wedstrijdwijzigingen aan de jeugdleiders, kantinebeheer en de 

webmaster. 
 Verwerken van de thuiswedstrijd uitslagen via Sportlink. 
 Doorgeven van de uitslagen van alle wedstrijden aan de webmaster. 
 Verzamelen wedstrijdformulieren en aan de KNVB bezorgen. 
 Opvangen nieuwe spelers en toekennen aan teams na overleg met de 

jeugdcommissie en de betreffende jeugdleider en/of jeugdtrainer. 
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 Verzorging van mapjes met spelerspasjes. 
 Aanvragen van dispensaties. 
 Voorstel van de teamindeling doorgeven aan de KNVB. 

Daarnaast maakt de jeugdsecretaris een voorstel van de teamindeling op basis van 
leeftijdscategorie. De jeugdsecretaris is ook verantwoordelijk voor de organisatie van 

toernooien bij FC Gulpen, waaronder Zwaluwentoernooi en Wim Alberts toernooi.  
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Opleiden jeugdvoetballers 
 

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een technisch 
jeugdplan. In dit leerplan zullen de accenten worden aangegeven die in een 
bepaalde leeftijdsklasse (vooral) moeten worden beoefend. Het leerplan is bedoeld 
als leidraad voor de technische jeugdopleiding. De uitgangspunten van de club ten 

aanzien van het leren voetballen en coachen van jeugdspelers zijn: 

  Plezier staat voorop. 
  De jeugdspeler leert voetballen. 
  Discipline en respect zijn belangrijk. 
  Rekening houden met leeftijdskenmerken. 

  Respectvol met elkaar omgaan. 

De jeugdleider en/of jeugdtrainer moet er rekening mee houden, dat elke speler 
anders is en dat de accenten waarop getraind moet worden in de verschillende 
leeftijdscategorieën anders zijn. De verschillende kenmerken per team en 

aandachtspunten worden in een technisch beleidsplan / bijlage vastgelegd. 

  



Beleidsplan FC Gulpen  Jeugdafdeling 
11 

Het selectiebeleid en teamindeling 
 

Bij het selecteren van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de 
mogelijkheid te bieden om op zijn spelniveau succes te hebben en zich verder te 
ontwikkelen als voetballer binnen onze vereniging. 
 
In principe zijn teams voor aanvang van het nieuwe seizoen ingedeeld. Spelers 
worden voor een na- en voorjaarscompetitie in een team ingedeeld. De input van de 
jeugdleiders/jeugdtrainers en jeugdcoördinator is medebepalend voor de 
teamindeling. De definitieve indeling ligt bij de desbetreffende jeugdcommissie. In 
hoge uitzonderingsgevallen kan tussentijds een aanpassing worden gemaakt op de 
teamindeling na afstemming met de betrokken jeugdleiders en jeugdcommissie en/of 
jeugdcoördinator. 
 
De volgende selectie criteria worden hierbij gehanteerd: 

 Indeling van de teams vindt in eerste instantie plaats op basis van leeftijd, 
tenzij het voor de ontwikkeling van de jeugdspeler beter is om op een “hoger” 
team te spelen. 

 Dispensatie met uitzondering toepassen. 
 Bij 2 of meer teams in een leeftijdscategorie wordt gestreefd om het 

standaard team (A1..F1) prestatief in te delen. 
 Bij de overige teams worden de vaardige en minder vaardige spelers gemixt, 

zodat er redelijk gelijkwaardige teams ontstaan. 
 Teamgrootte bij meer teams wordt zo gelijk mogelijk gehouden. 
 Een voorstel van de indeling wordt opgesteld door een jeugdcoördinator en/of 

jeugdcommissie (indeling). 
 Indeling wordt afgestemd met jeugdleiders/jeugdtrainers. 
 Tijdens de winterstop kunnen eventueel met hoge uitzondering wijzigingen 

worden aangebracht. 
 Jeugdleiders/jeugdtrainers en hun kind kunnen in hetzelfde team blijven. 

 
Indien een team incidenteel een of meerdere spelers te weinig heeft, dan kan de 
jeugdleider gebruik maken van spelers van een ander team. Hierbij dienen de 
volgende regels in acht te worden genomen: 

 een speler kan alleen maar uitkomen voor een gelijke leeftijdscategorie en/of 
de speler moet een gelijkwaardig niveau hebben. 

 de jeugdleiders/jeugdtrainers van het team van de “uithelpende” speler 
dienen eerst op de hoogte te worden gebracht. 

 uitzonderingen altijd in overleg met de jeugdcommissie en/of 
jeugdcoördinator. 

 

De eindverantwoordelijkheid van de indeling ligt in handen van de jeugdcoördinator 
en/of Jeugdcommissie, maar enkel nadat er overleg is geweest met alle betrokken 
jeugdleiders. Spelers die beduidend boven of onder hun niveau ingedeeld zijn, 
kunnen tijdens de winterstop van team veranderen. Er mag (echter) geen team met 
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te weinig spelers achterblijven. Het opnieuw indelen is een uitzondering, het 

verstoord namelijk in bepaalde mate de groeicurve van het team. 

Nieuwe leden en jeugdleiders/jeugdtrainers 
 

Bij aanmelding als lid wordt een speler door de jeugdsecretaris op basis van leeftijd 

en teamgrootte in overleg met de jeugdcoördinator toegewezen aan een jeugdteam. 

De jeugdspeler kan direct starten met training bij een team, echter indien de teams 

“vol” zijn, wordt gewerkt met een wachtlijst. Deelname aan wedstrijden volgt dan bij 

de eerstvolgende nieuwe indeling / competitieronde. Hierbij worden de volgende 

teamgroottes gehanteerd: 

 Bambino Max. 6 spelers 

 7-tallen Max. 10 spelers 

 Elftal  Max. 15 spelers 

Fc Gulpen werkt verplicht met automatische incasso om de kosten te beperken. 

Naast spelers dienen ook jeugdtrainers/jeugdleiders lid van de vereniging te zijn. 

Ouders kunnen eventueel benaderd worden om als vrijwilliger taken uit te voeren.  

Kleding / Sponsoring 
 

De vereniging heeft een standaard verplichte kledingmerklijn. Ieder jeugdteam 

wordt tijdens de wedstrijd voorzien van een voetbalshirt. De jeugdspeler dient zelf 

voor een zwarte broek en gele sokken te zorgen. Deze zijn verkrijgbaar in de 

clubkantine tegen inkoopsprijs, zodat iedere speler in het team dezelfde outfit aan 

heeft tijdens de wedstrijden. 

Het spreekt voor zich, dat een vereniging niet kan bestaan zonder adequate 

ondersteuning van: 

 Leden middels contributie. 

 Organiseren van activiteiten ten behoeve van fondsenwerving voor de club. 

 Vrijwilligers. 

 Sponsoren. 

Indien sponsoren zich melden of interesse tonen bij navraag, kunnen deze namen 

via de daarvoor bekende personen worden doorgegeven.  
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Verzorging jeugdspelers 
 

De vereniging streeft erna om een gediplomeerd verzorger voor de jeugdelftallen te 

kunnen faciliteren. Deze draagt zorg voor het uitvoeren van blessurepreventie, 

sporthygiëne, EHBO en de gezondheids- en fysieke begeleiding in al zijn aspecten. 

De verzorger kan (ongevraagd) advies geven over revalidatietrajecten en blessure 

behandelingen aan de jeugdleider, speler en hun ouders. 

Communicatie verloopt initieel via de jeugdleider en/of jeugdtrainer. Verzorger is 

telefonisch bereikbaar voor de jeugdleiders / jeugdtrainers, die dan vervolgens een 

passende oplossing biedt of maatregel neemt. Wanneer de verzorger aanwezig is, zal 

er een aangepaste training plaatsvinden voor geblesseerden, indien hier tijd en 

ruimte voor is. Deze training zal in de eerste instantie bedoeld zijn voor het volledige 

herstel van de speler, zodat deze weer inzetbaar is om te kunnen spelen voor zijn 

team. De verzorger heeft toegang tot de materiaalkast van de voetbalspullen en 

verbandspullen, ook wanneer er niemand aanwezig is op het complex. 

Werving nieuwe jeugdkaderleden 

 

Onder jeugdkader wordt verstaan de leden van de Jeugdcommissie, de 

jeugdleiders/jeugdtrainers en leden van een (sub)commissie. Nieuwe vrijwilligers 

staan niet in de rij te wachten, dus zullen we ze moeten werven en vervolgens 

koesteren. Het takenpakket van een vrijwilliger moet duidelijk en overzichtelijk zijn. 

Deze moet weten wat van hem verwacht wordt en hoeveel tijd dat kost. Leg niet 

teveel taken bij één vrijwilliger. Een vrijwilliger hoeft niet altijd een volwassene te 

zijn. Oudere jeugdspelers kunnen ook ingezet worden als jeugdleider of 

scheidsrechter. Het werven en behouden van vrijwilligers vraagt een positieve inzet 

van alle leden. Zonder steun van vrijwilligers heeft een vereniging geen  

bestaansrecht. 

Iedereen die een taak oppakt maakt het mogelijk dat zijn kind met plezier zijn hobby 

kan uitoefenen. De jeugdafdeling streeft er naar om zo veel mogelijk ouders te 

betrekken. De voorkeur gaat er naar uit dat een vrijwilliger een beperkt aantal taken 

heeft. De tijdsbelasting blijft dan voor iedereen acceptabel. Ook zullen junioren 

gevraagd worden te ondersteunen.  
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Aanbod van activiteiten 

Trainingen en wedstrijden 
 

De hoofdactiviteit is uiteraard voetballen. Het streven is om alle teams 2 trainingen 

per week aan te bieden. De club streeft er naar jeugdleiders/jeugdtrainers optimaal 

te ondersteunen om de training en de begeleiding van wedstrijden zo goed mogelijk 

te laten plaatsvinden. Voor de jeugd is (minimaal) elke werkdag van 18.00 - 20.00 

uur gereserveerd om te trainen. Buiten de trainingsdagen voor de senioren kan er 

ook van 20.00 -21.30 uur getraind worden door de oudere junioren.  

Per (volledig) veld trainen maximaal 4 zeventallen; voor de overige teams geldt een 

maximum van 3 elftallen per veld, hierbij is het streven echter een half veld per 

elftal. Het trainen gaat zo veel mogelijk door, mits de weersomstandigheden dit 

toelaten. Met name bij onweer dient de jeugdleiders/jeugdtrainers nimmer enig risico 

te nemen. Bij sneeuw mag er geen gebruik gemaakt worden van het kunstgrasveld. 

Ook tijdens de vakantie kan er worden getraind, m.u.v. de zomervakantie. In de 

vakantieperiodes kunnen teams uit een leeftijdscategorie samengevoegd worden 

voor een training. De reden kan zijn dat er minder begeleiders of spelers aanwezig 

zijn. De jeugdspeler is zelf verantwoordelijk voor het checken of de training of 

wedstrijd doorgaat. Teletekst bevat de meest recente informatie of er sprake is van 

een algehele afgelasting. Afgelastingen worden ook zo spoedig mogelijk op de 

website geplaatst. 

Het is de taak van de jeugdleiders/jeugdtrainers er op toe te zien, dat alle gebruikte 

trainingsmaterialen (in de vorm van ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) na afloop 

van de training opgeruimd worden op de daarvoor bestemde plek. Het is van groot 

belang, dat de spelers opgevoed worden in het waarderen van het materiaal en de 

faciliteiten, dat beschikbaar is voor de trainingen en de wedstrijden. 

 

Vriendschappelijke wedstrijden 
 

Indien er door de KNVB geen competitieprogramma is ingepland, kan een team 
een vriendschappelijke wedstrijd spelen. De jeugdleider/jeugdtrainer vraagt dit 
aan bij de jeugdsecretaris om een aanvangstijdstip regelen. Tijdens de 
winterstop worden een aantal data vastgelegd, waarop oefenwedstrijden 
gepland kunnen worden waarbij de kantine geopend zal zijn. 
Bij oefenwedstrijden die op tijd zijn aangevraagd, minimaal 1 week van te voren, is 

de kantine ook geopend. 
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Nevenactiviteiten voor jeugdleden 
 

Naast de voetbal gerelateerde activiteiten biedt FC Gulpen tal van andere activiteiten 

aan. De organisatie is in sommige gevallen in handen van de Activiteitencommissie. 

De Jeugdcommissie kan dan wel ondersteunen bij de organisatie. Het streven is om 

bij alle activiteiten minstens financieel quitte te spelen. Voor een enkele activiteit kan 

ook een bijdrage gevraagd worden. Een eigen bijdrage heeft tevens als positief 

effect, dat de jeugdleden die zich opgeven een bewuste keuze maken en zich minder 

snel afmelden of zonder afmelding niet aanwezig zullen zijn. 

Het betreft activiteiten als: 

 Sinterklaas 

 Halloweentocht 

 Grote Club actie 

 Nieuwsjaarwandeling 

 Wim Alberts toernooi 

 Zwaluwen toernooi 

 Vader-zoon weekend 

 Vrijwilligersavond 

 Wafelactie 

 Etc. 

 

 

Slotwoord 


