Draaiboek Activiteiten
(in chronologische volgorde)

September
Trials KNCB Dutch Lions en Dutch Lionesses
Uitnodiging KNCB aan jeugdsecretariaten voor opgave jeugdleden trials nationale jeugdselecties,
Dutch Lions, Dutch Lionesses.
Opgave jeugdleden na overleg teamcoaches en clubcoaches (alleen kansrijke jeugdleden opgeven
aan KNCB contactpersoon, vanaf 2e jaars U11)
Indien opgave jeugdlid goedgekeurd door KNCB: informatie trials (datum, locatie, tijd) doorgeven aan
ouders.
KNCB winter indoorprogramma
Wedstrijdsecretariaat: opgave jeugdteams deelname KNCB indoortoernooien
Coach: teamselectie indoorprogramma
Coach: materiaal indoorprogramma: kwikset en indoorbal, indoorreglement en scoreformulieren
Wedstrijdsecretariaat: indoorprogramma doorgeven aan coach en teamleden.
Wedstrijdsecretariaat i.s.m. coach: begeleiding (scoren) en vervoer.
Materiaal
Terughalen overige teambags teambegeleiders en naar materiaalhok brengen
Inventarisatie materiaal

Oktober
Trials KNCB (geleid door KNCB coaches)
(indien mogelijk: voorafgaand op club sessie voor kandidaten in de kooi. Geen echte training, balletje
gooien en batten, gaat om zelfvertrouwen en plezier!)
Indien geselecteerd: informatie en trainingsschema Dutch Lions en Dutch Lionesses doorgeven aan
ouders en Jeugdtechnische Commissie club.
Indien niet geselecteerd: informatie/reden vragen bij KNCB, contact opnemen met ouders/speler
Wintertrainingsprogramma
Contact/afspraken wintertrainer (minimaal Coaching Level 2) en assistent trainer
Reserveren hal wintertrainingen
KNCB winter indoorprogramma

November
Bestuursvergadering
Jeugdcommissievergadering (met borrel ter afsluiting van het seizoen)
Winter-trainingsprogramma
Contact/afspraken wintertrainer
Bevestigen reservering hal
Wintertrainings-schema opstellen: tijden
Wintertrainings-schema opstellen: groepsindelingen. Per groep 10-12 spelers maximaal!
(let op KNCB indoorprogramma)
(let op KNCB Dutch Lions en Dutch Lionesses trainingsprogramma)
(Bij te veel deelnemers: U9-U10 wisselen elkaar wekelijks af, om en om)

KNCB winter indoorprogramma

December
Winter-trainingsprogramma
Sturen uitnodigingen jeugdleden deelname wintertrainingen
Bij uitnodigingen: info per groep, plus facturen deelname wintertrainingen
Terugblik jeugdprogramma voor club blad
Kopij sturen naar redactie club blad, let op deadline
KNCB winter indoorprogramma

Januari
Nieuwjaarsborrel
Bestuursvergadering
Winter-trainingsprogramma
Start trainingen:
Sleutel van de hal!
Materiaal: 4 x 2 plastic wickets, 8 plastic bats (grote en kleine), pylonnen, zak tennisballen, harde
ballen (alleen voor fielden!), 3 paar legguards, 3 helmen, 3 paar gloves
Lijst deelnemers wintertrainingsprogramma voor de trainers
Betalingen controleren deelnemers
Betalen trainers
Start organisatie tour naar Engeland
Uitnodiging sturen met data tour naar U14-spelers (14 nodig), leiding werven (4 nodig).
Optie boot, indien mogelijk: reserveren (vroeg boeken voordeel)
Optie locatie slapen
Optie twee 9-persoonsbussen (18 personen maximaal)
Informatie Engels contact wedstrijdprogramma (4 wedstrijden)
KNCB winter indoorprogramma

Februari
Winter-trainingsprogramma
Overleg wintertrainer: elftal-samenstellingen. Voorkeur: gemengd jongens/meisjes, zwak/sterk.
KNCB winter indoorprogramma

Maart
Bestuursvergadering
Jeugdcommissie vergadering
Tour Engeland
Bepalen doorgaan of niet: 13-14 spelers nodig voor 4 wedstrijden
Informatie ouders, spelers, leiding
Opties boot/slapen/bussen omzetten in reserveringen

Inschrijving jeugdteams KNCB Jeugdcompetitie
Elftal-begeleiding
Werven teamcoaches: Tip en Run Clubcompetitie jongste leden, U9 t/m U12: cricketende ouders,
U14–U16 : coachingstaf club
Per team: 1 coach en assistent, en 1 teamouder
Zomertrainingsprogramma
Overleg met zomer coachingstaf: opstellen zomertrainingsprogramma, - schema
Werven hulptrainers voor vertaling bij Engelse coaching staf U7-8, U9, U10
Schema hulptrainers
Materiaal
Indien nodig: in overleg met penningmeester bestellen materiaal
Werving
Gymzaal reserveren voor instuifmiddagen: 4 x donderdagmiddag vanaf 15.30/16.uur-17.00 uur.
Begeleiding: trainer en assistent, plus contactpersoon club voor info en inschrijfformulieren
Materiaal: pylonnen, tennisballen, 2 kwiksets
Foldermateriaal opvragen KNCB
Info club bij folder maken: datum openingsdag, contactpersoon nieuwe ouders, jeugd
Contact scholen in de buurt voor kennismakingsles
Coach/begeleider kennismakingsles school liefst via leerling van de school (cricketende vader)

April
Bestuursvergadering
Jeugdcommissie vergadering
Werving
Folders op omringende scholen en jongere broertjes/zusjes jeugdleden
Folders op hockey- en voetbalclubs
3-4 donderdagmiddagen instuiftrainingen/kennismaking U9 op omringende school
Kennismakingslessen op omringende scholen, groep 4-5 (U9-U10)
Sleutel ophalen
Materiaal: 2 kwiksets, pylonnen, tennisballen, plastic bats
Folders uitdelen op school kennismakingsles
Begeleiding: coach, assistent en contactpersoon club voor info en inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren naar ledenadministratie
Na afloop instuiftrainingen: huur hal betalen, sleutel terugbrengen
Winter-trainingsprogramma afsluiten
Materiaal: trainingstas ophalen
Sleutel retourneren hal
Betalen trainers
Betalen hal
Welkomstwoord jeugdleden club blad
Programma, elftallen, wedstrijdschema, trainingsschema, aankondiging openingsdag
Elftal-indelingen
Publicatie elftal-indelingen club blad en website

(NB bij problemen: op leeftijd: akkoord, op vriendjes: daar waar mogelijk, van U10 naar U12: alléén
indien speler toe is aan de harde bal (geen concessies op veiligheid).
Dutch Lions en Dutch Lionesses
Zomerprogramma (trainingen en wedstrijden) doorgeven aan coaches club.
Tour Engeland
Informatie aan ouders
Bevestigen wedstrijdprogramma
Betalingen deelnemers
Aanbetalingen

Mei
Opstart wedstrijdseizoen
2 weken voor aanvang wedstrijden: informatie avond voor teambegeleiding: overhandigen
teambags, wedstrijdreglement, verkorte regelkaarten, scoreformlieren, scoreboeken, ballen.
Informatie-avond voor ouders: kennismakingsavond met jeugdcommissie, coaches, scoren, rijden,
lunches.
Opstart trainingen
Trainingsmateriaal
Sleutel trainers
Vinger aan de pols: contact trainers, hulptrainers en spelers
Openingsdag
Feestmiddag met cricketspelletjes voor U7 t/m U10
Begeleiding: coaches, teamouders, oudere jeugdspelers
Kennismakingsdag nieuwe ouders en jeugdleden
Catering: in overleg met de barcommissie
Inschrijfformulieren en folders
Bekendmaking sociale media, lokale pers
KNCB (Jeugd-) competitie
Maandagavond clubavond: lopende zaken jeugdsecretariaat, technische commissies, bestuur
Club competitie kwik cricket U7-9
Begeleiding: indeling teampjes, spelletjes, oudere jeugdspelers assistentie
Materiaal
Contactpersoon: nieuwe ouders, jeugdspelers
Inschrijfformulieren
Limonade, koekjes, ijsjes
Opstart Toernooi
Informatie/uitnodigingen deelnemers
Begeleiding
Catering i.s.m. barcommissie
Materiaal
Afstemming velden

Juni

KNCB (Jeugd-) competitie
clubavond: lopende zaken jeugdsecretariaat, technische commissies, bestuur
Tour Engeland
Verzamelen informatie deelnemers: verzekeringsnr, allergie, medicijnen, bijzonderheden, adres, 06nummers.
Bespreking begeleiding: route, tijden, wedstrijdprogramma, deelnemers, materiaal, attenties
tegenstanders
Betalingen deelnemers

Juli
KNCB (Jeugd-) competitie
clubavond (muv laatste weekend juli): lopende zaken jeugdsecretariaat, technische commissies,
bestuur
Laatste U7-9 clubcompetitie Kwik cricket voor de vakantie
Taartenwedstrijd
Uitslag Tip en Run competitie
Prijsuitreiking: prijsjes en attenties
Tour Engeland
Twee weken voor vertrek: laatste info aan ouders met tijden, afspraken
Betalingen deelnemers
Vlak voor vertrek: draaiboek aan leiders, betaalpas, boodschappen 1ste dag, materiaal, attenties,
bussen ophalen, deelnemerslijst

Augustus
KNCB (Jeugd-) competitie
clubavond: lopende zaken jeugdsecretariaat, technische commissies, bestuur
Finales KNCB Jeugdcompetitie
Flamingo Juniores Toernooi U19 en Fast U14
Opgeven jeugdteam
Teamselectie i.s.m. coaches
Informatie begeleiding, spelers, vervoer, scoren, materiaal (trainingbag, ballen, scoreboek)
Trainingen
Club Toernooi
Informatie deelnemers
Wedstrijdprogramma
Elftalindeling en begeleiding club teams
Wedstrijdleiding
Catering i.s.m. barcommissie
Materiaal
Club blad en Website
Lokale krant
Fotografie
Prijsjes en trofeeën
Slotfeest

Feest en eten
Prijzen en prijsjes
Tour Engeland
Verslag club blad

