Procedure bij kampioenschappen jeugd
Omdat dit met enige regelmaat gebeurt lijkt het ons een goede zaak hier een vaste procedure in af te
spreken. Daarbij zullen ook de activiteiten benoemd worden.
Kampioen worden
De standen in de poule kun je op de knvb-site in de gaten houden. Indien je kampioen kunt worden
willen wij proberen de coördinator van de JC aanwezig te laten zijn. Gezien het programma is het van
belang dat de jeugdcommissie hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte wordt gebracht.
Akties:
 Leider informeert de coördinator zo vroeg mogelijk dat zijn team kampioen kan worden.
 De coördinator probeert aanwezig te zijn bij de wedstrijd. Indien dit niet lukt probeert hij/zij een
ander commissielid aanwezig te laten zijn.
 Coördinator koppelt aan de leider terug of en zo ja wie er namens de JC aanwezig is bij de
wedstrijd.
Inhalen wedstrijden
Bij de jeugd is het regelmatig het probleem (zeker bij een halve competitie) dat er verschillen ontstaan
in het aantal gespeelde wedstrijden. Hierdoor kan het voorkomen dat een team één of meerdere
wedstrijden wil inhalen om zo alsnog kampioen te kunnen worden. Dit kan alleen in de B-categorie.
Inhalen gaat altijd in overleg met de tegenstander en moet gerealiseerd zijn vóór de einddatum van
het (halve) seizoen welke door de knvb wordt gesteld.
Akties:
 Leider stemt zelf met de tegenstander datum en tijd af voor een in te halen wedstrijd.
 Vooraf moet overleg gepleegd worden met de wedstrijdsecretaris inzake de beschikbaarheid van
een veld.
 Leider stemt zelf met andere leider(s)/trainer(s) indien door bovenstaande trainingen van anderen
geen doorgang kunnen vinden of verzet moeten worden.
 Leider kan de einddatum van het seizoen via het wedstrijdsecretariaat verkrijgen.
Traktatie
Indien een team kampioen wordt heeft het na de wedstrijd recht op een traktatie. Om geen verschillen
te maken heeft elk team recht op een frietje en wat te drinken per persoon.
Akties:
 Indien de coördinator bij de wedstrijd aanwezig is regelt deze dit met het barpersoneel. Indien
deze niet aanwezig is is het raadzaam om de verantwoordelijke voor de kantine hier vooraf van op
de hoogte te brengen.
Vermelding op de site
Als een team kampioen wordt vindt ook vermelding op de site plaats. Het is extra leuk als dit met een
foto gebeurt.
Akties:
 De leider regelt dat iemand een digitale foto maakt. Deze foto moet worden doorgestuurd aan de
beheerder van de site danwel aan de secretaris.
 De leider zorgt ook dat er een leuk stukje bij geschreven wordt en stuurt deze met de foto mee.
 De sitebeheerder of secretaris zorgt dat dit artikel zo snel als
Kampioenenbal
Om alle kampioenen te huldigen wordt aan het einde van het seizoen een kampioenenbal
georganiseerd door de jeugdcommissie. Hierbij worden de teams uitgenodigd om in tenue het veld op
te komen en gehuldigd te worden. Iedereen ontvangt individueel een medaille, een oorkonde en een
attentie welke door de sponsor beschikbaar wordt gesteld.
Akties:
 De JC stelt een datum vast en communiceert deze aan de leiders en publiceert dit op de site.
 De leiders nodigen hun team uit en belangstellende (ouders en bekenden)
 De leider levert een lijstje met namen van de spelers aan de coördinator.
 De JC regelt medailles voor alle kandidaten.
 De JC maakt oorkondes voor alle spelers.
 De JC regelt met de sponsor een leuke attentie.
 De JC regelt een speaker.
 De JC regelt het gebruik van de geluidsinstallatie.
 De JC stemt af met de coördinator van de kantine ivm eventuele barbezetting.
 De JC vraagt aan de fotograaf een officiele foto te maken voor de kampioenenwand.

