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Voorwoord 

 

 

 

 

Albergen, 2 september 2019 

 

 

De Tukkers, volop in beweging! 

 

Na een mooie zomer beginnen we weer met frisse start aan het nieuwe voetbalseizoen. De eerste 

bekerwedstrijden zijn inmiddels weer gespeeld, de eerste doelpunten gevierd.  

 

Achter de schermen is de afgelopen maanden door diverse betrokkenen keihard gewerkt om ook dit 

seizoen de voorzieningen te treffen die het onze jeugdspelers mogelijk maken om een hun favoriete 

sport uit te oefenen. Helaas zijn nog niet alle kader-vacatures ingevuld. Met man en macht wordt hier 

op dit moment nog aan gewerkt. Het lijkt wel of het elk jaar moeilijker wordt om genoeg kaderleden te 

vinden. Maar alvast heel veel dank voor de inzet, tijd en energie die hier in is gestoken.  

 

Onder het motto “Elke dag een beetje beter” zullen we ook dit seizoen de organisatie binnen de 

Jeugdafdeling van De Tukkers verder versterken. Deze Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers is 

samengesteld om alle direct en indirect betrokkenen bij de jeugd van De Tukkers te informeren over 

de afspraken die gelden binnen onze vereniging. Doordat de afspraken zijn vastgelegd verwachten we 

dat alle betrokkenen binnen de jeugd van De Tukkers de inhoud van deze Infogids kennen en daar naar 

handelen.  

 

 

Veel plezier en succes in dit seizoen! 

 

Werkgroep Jeugd De Tukkers 

 

 

 
 

 

DE TUKKERS 

Sportpark 'n Loarkaamp 

Kemnaweg 14 

7665 RJ Albergen 

0546-441956 

www.detukkers.nl 
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1. Werkgroep Jeugd  
 

Samenstelling Werkgroep Jeugd 
 

Voorzitter en Afgevaardigde Algemeen Bestuur VACANT 

Penningmeester en Afgevaardigde Vrijwilligers Commissie Marc Kemna 

Secretaris Bart Weersink 

Wedstrijdsecretariaat  Martine Hoek 

Activiteiten Daan Keupink 

Afgevaardigde Technische Commissie en Meidenvoetbal Silke Tulk 

Algemeen Lid VACANT 

 

Zittingstermijn 
 

Een bestuurder wordt gekozen voor een termijn van in beginsel vier jaren en is dan nog voor 

maximaal één termijn herkiesbaar. Hierbij de datum van indiensttreding van de leden van de 

Werkgroep Jeugd: 
 

Marc Kemna 16 december 2013 

Bart Weersink 1 april 2019 

Martine Hoek 16 december 2013 

Silke Tulk  16 december 2013 

Daan Keupink 1 september 2017 

 

Vergaderingen  
 

Vergadering Werkgroep Jeugd 

De Werkgroep Jeugd komt één keer per maand samen om te vergaderen. De data van de 

vergaderingen van de Werkgroep Jeugd (aanvang 19.30, einde uiterlijk 21.30 uur) dit seizoen: 

 

• maandag 9 september 2019 

• maandag 14 oktober 2019 

• maandag 11 november 2019 

• maandag 9 december 2019 

• maandag 13 januari 2020 

• maandag 10 februari 2020 

• maandag 9  maart 2020 

• maandag 13 april 2020 

• maandag 11 mei 2020 

• maandag 8 juni 2020 

 

Tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Jeugd schuiven regelmatig afgevaardigden van andere 

commissies aan. Denk daarbij aan de Vrijwilligers Commissie, de Website Commissie, de ALBO 

Commissie etc. Op deze manier trachten we de belangen van de jeugd van De Tukkers op alle 

mogelijke manieren te borgen. 
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Jeugdkadervergadering 

Tijdens het seizoen organiseert de Werkgroep Jeugd een tweetal Jeugdkadervergaderingen die telkens 

plaatsvinden in het jeugdhonk van De Tukkers. Voor deze vergadering worden alle jeugdtrainers en 

jeugdleiders uitgenodigd als ook de commissies die een link hebben met de jeugd. Tijdens deze 

vergadering wordt er vanuit het beleidsplan teruggeblikt en vooruitgekeken. Het is daarom van groot 

belang dat er van ieder jeugdteam minimaal één kaderlid aanwezig is. In te brengen punten kunnen tot 

uiterlijk één week van tevoren aangegeven worden bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd. Alle 

betrokkenen worden van tevoren door de secretaris van de Werkgroep Jeugd uitgenodigd. De 

secretaris verzorgt tevens de notulen van de vergadering.  

 

De data van de Jeugdkadervergaderingen in het seizoen 2019-2020 (aanvang 20.30 uur, einde uiterlijk 

22.00 uur): 

 

• maandag 9 september 2019 

• maandag 9 maart 2020 

 

 

 

Jeugdfederatie Gemeente Tubbergen 

De voetbalverenigingen in de Gemeente Tubbergen werken op meerdere terreinen samen. Denk 

daarbij aan het organiseren van toernooien, vriendschappelijke wedstrijden, etc. Elke vereniging levert 

één afgevaardigde voor de Jeugdfederatie. Namens De Tukkers: Martine Hoek.  

 

 

Informatie avonden  
 

Ouderavond JO8/JO9 en Kabouters 

Elk jaar proberen we een Ouderavond te houden voor de ouders van de JO8/JO9 spelers en de 

Kabouters. Op deze Ouderavond geeft de Werkgroep Jeugd van De Tukkers de ouders een toelichting 

op de ‘spelregels’ die binnen de jeugdafdeling van De Tukkers van toepassing zijn. Hoe zit het met het 

spelerstenue? Wat doet de Technische Commissie? Hoe worden de teams samengesteld? Op dit soort 

relevante vragen wordt tijdens deze bijeenkomst het antwoord gegeven, waardoor het ook voor nieuwe 

jeugdkaderleden zeer interessant is.  
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2. Vrijwilligersbeleid 
 

Binnen De Tukkers zijn veel vrijwilligers actief en daar zijn we erg gelukkig mee. Dit is echter geen 

garantie voor de toekomst en bovendien is het vaak lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden voor de 

verschillende taken en functies binnen de vereniging. Gevaar hiervan is dat het werk dat gedaan moet 

worden op de schouders komt van steeds minder vrijwilligers. Om die reden is de afgelopen periode 

hard gewerkt aan het Vrijwilligersbeleid. Voor de jeugdafdeling van De Tukkers is daarbij meer 

aandacht en structuur aan het vrijwilligerswerk gegeven. Voornaamste doel hierbij is om voldoende 

vrijwilligers op de juiste plek te krijgen en te behouden.  

 

Binnenhalen vrijwilligers 
De nieuwe generatie vrijwilligers is flexibel. Er moet aandacht zijn voor de wensen van de individuele 

vrijwilliger. Weten wat de vrijwilliger zoekt in vrijwilligerswerk is belangrijk bij de werving, maar 

ook om de vrijwilliger te behouden voor de vereniging. Onderscheidend vermogen wordt belangrijk; 

waarom zou een vrijwilliger nou bij De Tukkers aan de slag gaan? Dat moet bij de werving duidelijk 

gemaakt kunnen worden. 

 

Taak- of functiebeschrijving 

Van alle taken en functies zijn beschrijvingen opgesteld, zodat er een duidelijk overzicht is van alle 

werkzaamheden die binnen de vereniging uitgevoerd worden. De beschrijvingen worden door de 

betreffende werkgroep actueel gehouden en centraal beheerd. 

 

Jeugdleider Begeleiding team voor/tijdens/na wedstrijden en activiteiten. 

Jeugdtrainer Training team, variërend van 1 – 2x per week. 

Jeugdscheidsrechter Wedstrijdleiding, variërend van 1x per week tot 1x per maand. 

Lid Materialen Commissie Uitvoering beleid Materialen (uitgifte, inname, bestellen). 

Lid Scheidsrechter Commissie Coördinatie wedstrijdleiding door Jeugdscheidsrechters. 

Lid Vrijwilligers Commissie Coördinatie uitvoering Vrijwilligersbeleid. 

Lid Activiteiten Commissie Coördinatie uitvoering Activiteitenbeleid. 

Coördinator Kaboutervoetbal Werven nieuwe leden, organisatie Kaboutervoetbal wedstrijden. 

Lid Technische Commissie  Selectie teams, bewaking kwaliteit voetbal, opleiden kaderleden. 

Ondersteuning Technische Commissie  Ondersteuning Lid Technische Commissie. 

Werkgroep Jeugd:  

- Voorzitter Voorzitten vergaderingen Werkgroep Jeugd, Jeugdkadervergaderingen. 

- Penningmeester Bewaken uitvoering financieel beleid (contributie, onkosten, etc.). 

- Secretaris Vastleggen gemaakte afspraken, communicatie met jeugdkaderleden. 

- Wedstrijdsecretariaat Organiseren wedstrijden, communicatie met teams (uit/thuis). 

- Afgevaardigde Algemeen Bestuur Borgen van belangen Jeugd in Algemeen Bestuur. 

- Afgevaardigde Technische Commissie Borgen van belangen Jeugd in Technische Commissie. 

- Afgevaardigde Vrijwilligers Commissie Borgen van belangen Jeugd in Vrijwilligers Commissie. 

- Afgevaardigde Meidenvoetbal Borgen van belangen Meiden in Werkgroep Jeugd. 

- Afgevaardigde Kantine Commissie Borgen van belangen Jeugd in Kantine Commissie. 

 

Werving en selectie 

We willen niet de fout maken om pas met wervingsacties te starten op het moment dat er een groot 

tekort is aan vrijwilligers. In onze vereniging met veel vrijwilligers is de werving dan ook een continu 

proces. Aan de hand van de uitslagen uit de enquête in het voorbije seizoen is er een begin gemaakt 

met het in kaart brengen van de kennis, ervaring en wensen van de huidige vrijwilligers. Hiervan is 

een vrijwilligersbestand gemaakt, waardoor we in staat zijn om vraag en aanbod goed op elkaar af te 

stemmen. Het bestand zal continue geactualiseerd worden. 
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Introductie 

We vinden het belangrijk om voor nieuwe vrijwilligers een introductieprogramma te maken. Hierdoor 

kunnen zij kennismaken met de vereniging, de werkzaamheden en met de andere vrijwilligers. Het 

handboek “Allemaal Uitblinkers” van de KNVB is daarvoor een praktische leidraad. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven ontzettend tevreden te zijn met de inzet van de vele jeugd-

kaderleden voor onze jeugdleden en zien een juiste en gezonde band tussen het jeugdkader en de 

spelers van de jeugdteams: “wij vertrouwen erop deze band te houden, maar willen desalniettemin 

incidenten voor zijn. Daarom is besloten om het gehele jeugdkader te verzoeken een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) aan te vragen”. Bestaande kaderleden hebben in een eerder stadium dit verzoek 

gekregen. Ook de nieuwe kaderleden zullen dit verzoek ontvangen. Het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie zal hen namens de vereniging per mail benaderen om een VOG-aanvraag te doen. Deze 

aanvraag wordt door de secretaris van de vereniging klaargezet, het enige dat van de kaderleden 

verlangd wordt is in te loggen met de persoonlijke DigiD om de aanvraag te bevestigen. Aan deze 

aanvraag zijn geen kosten verbonden.  

 

Begeleiden vrijwilligers 
Het begeleiden van een vrijwilliger betekent hem/haar helpen bij het zo goed mogelijk verrichten van 

het werk. Wij vinden het belangrijk dat de begeleiding is gericht op het welzijn van de vrijwilliger. 

Dat betekent dat er, naast het goed verrichten van het werk, veel aandacht moet zijn voor de beleving 

en de motivatie van de vrijwilliger. 

 

Voortgangsgesprekken 

Jaarlijks gebeurt er veel binnen de vereniging en zijn er veranderingen. We vinden het dan ook 

belangrijk om regelmatig in gesprek te zijn met de vrijwilligers om te weten hoe de werkzaamheden 

gaan, of zij het naar de zin hebben en of er knelpunten zijn. 

• Twee keer per jaar organiseren we de Jeugdkadervergadering, waar alle jeugdkaderleden bij 

aanwezig kunnen  zijn. Informatie wordt gedeeld, actuele zaken worden besproken. 

• De TC voert regelmatig gesprekken met (voornamelijk) de jeugdtrainers om de stand van zaken 

door te nemen. 

• Voor alle jeugdkaderleden zijn de leden van de Werkgroep Jeugd te aller tijde aanspreekbaar.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Bij deskundigheidsbevordering kan het gaan om relatief eenvoudige werkinstructies tot vergaande 

kennis-, houdings- en vaardigheidstrainingen. We beseffen dat we onze vrijwilligers geen verplichte 

cursus of training kunnen opleggen en daarom is het belangrijk om dit met de betrokkenen vooraf 

goed te bespreken. Dit zal dan ook een belangrijk onderwerp zijn in de voortgangsgesprekken en 

overige contactmomenten met de vrijwilligers. 

 

Belonen vrijwilligers 

Bij belonen wordt al snel gedacht aan een financiële vergoeding. Dit kan een rol spelen, maar is niet 

het belangrijkste bij vrijwilligerswerk. Daar gaat het vooral om aspecten als waardering, erkenning,  

rechtvaardigheid, zekerheid, veiligheid en status. De Tukkers stelt trainers en leiders jaarlijks een 

vergoeding ter beschikking als blijk van waardering voor hun inzet. De afspraak is dat op basis van 

trainingseenheden (TRE’s) een vergoedingsvoorstel wordt berekend. Na afloop van het seizoen 

kunnen trainers middels een declaratieformulier deze vergoeding declareren bij de penningmeester. De 

vergoeding dient gezien te worden als een kleine vorm van waardering en vergoeding van de gemaakte 

kosten. 
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Waarderen 

Voor vrijwilligers is het belangrijkste de waardering voor hun onbetaalde inzet. Het tonen van die 

waardering is misschien wel het belangrijkste deel van het vrijwilligersbeleid. Waardering kan 

uitgedrukt worden in allerlei voorzieningen en kleinere of grotere attenties. 

• De jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers is een vorm van waardering richting onze vrijwilligers. 

Op die avond kunnen zij kosteloos een aantal consumpties nemen als dank voor hun 

werkzaamheden. 

 

Behouden vrijwilligers 
Wij willen bij De Tukkers de vrijwilligers perspectief bieden en ons als vereniging onderscheiden. We 

willen zorgen voor een juiste beloning; arbeidsvoorwaarden en waardering op maat aansluitend bij de 

individuele behoeften. We werken toekomstgericht en spelen in op maatschappelijke veranderingen. 

 

Interne communicatie, inspraak en medezeggenschap 

Werken met vrijwilligers betekent werken met mensen die enkele uren per week aanwezig zijn. Het is 

dan ook van groot belang dat zij voldoende en tijdig worden geïnformeerd. 

• Op de website van De Tukkers staat het onderdeel ‘Vrijwilligers’, waar informatie is te vinden over 

het werken als vrijwilliger binnen de vereniging. De namen van de ereleden zijn hier te vinden, ook 

wordt er periodiek een Tukker Topper in de schijnwerpers geplaatst door hem of haar aan te laten 

geven waaruit de vrijwillige werkzaamheden bestaan. 

 

Beëindigen vrijwilligers 
Welke reden er ook aan een afscheid ten grondslag ligt, het is verstandig om op een correcte manier uit 

elkaar te gaan. Het laatste contact met de vereniging blijft een vrijwilliger bij. Is deze ervaring positief, 

dan is dit goed voor het imago van de vereniging en vergroot het de kans op nieuwe vrijwilligers. 

 

Afsluiten van de periode 

Ter afsluiting van de vrijwilligersperiode kijken we samen terug op wat deze periode de vrijwilliger en 

de vereniging heeft opgeleverd. We bespreken wat goed gaat binnen de vereniging en wat beter moet. 

• We willen bij een afscheid van een vrijwilliger een evaluatie houden. Dit kan door een individueel- 

of groepsgesprek, of bijvoorbeeld een vragenlijst. Het is belangrijk om goede afspraken te maken 

over de overdracht van werk en ervaring. 

 

Afscheid nemen 

Het afscheid is een goed moment om de vrijwilliger te belonen voor zijn/ haar inzet. 

• Er zijn  richtlijnen opgesteld welke waardering de vereniging geeft aan een vrijwilliger die na een 

aantal jaren afscheid neemt. 

 

Belangrijke data door het jaar heen 
 

Wanneer Wat Wie 

Start seizoen Organiseren Trainings- en informatiedag TC Jeugd 

Gedurende seizoen Organiseren Jeugdkadervergadering Werkgroep Jeugd 

Gedurende seizoen Voeren (voortgang)gesprekken met jeugdtrainers TC Jeugd 

Eind seizoen Uitnodigen vrijwilligers voor Feestavond Werkgroep Jeugd 

   

 

Veel van de activiteiten hebben een continu karakter, zoals het actualiseren van functiebeschrijvingen 

en het informeren van en communiceren met elkaar. Onderwerpen die nog verder zullen worden 

uitgewerkt zijn o.a. de onkostenvergoeding en de verzekeringen.  
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3. Technische Commissie  

Taken 
 

Bewaking van de kwaliteit van het voetbal 

Vanuit het aan te scherpen Technisch Beleidsplan bewaakt de Technische Commissie (TC) de 

doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan. 

Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen, selectiebeleid, medische begeleiding van de 

selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen 

etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinatoren en de diverse trainers. 

 

Opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en ander kader 

De Technische Commissie voorziet de Werkgroep Jeugd van advies t.a.v. de mogelijkheden die de 

KNVB heeft om jeugdtrainers op te leiden, bijv. Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en 

Jeugdvoetbaltrainer (JVT). De Technische Commissie stimuleert jeugdtrainers om cursussen te gaan 

volgen en het eventueel organiseren van cursussen door de KNVB bij De Tukkers. Verder begeleidt de 

Technische Commissie de leden die willen optreden als (of een cursus willen volgen voor) leider, 

grensrechter, verzorger, scheidsrechter of EHBO-vertegenwoordiger. 

 

Digitale hulpmiddelen 

De TC beschikt over enkele digitale hulpmiddelen. VTON is een specifieke voetbalmethode voor de 

jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Alles 

komt daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar 

werken trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De 

methode ondersteunt met tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes van 

voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of smartphone. Coördinatie 

VTON: Luuk Oerbekke. 

 

Samenstelling Technische Commissie 

Binnen De Tukkers is er een overkoepelende Technische Commissie ingesteld (onder aanvoering van 

Ben Evers): 

 

Voorzitter TC (tevens lid AB) Ben Evers 

Afgevaardigde Werkgroep Jeugd Silke Tulk 

Ondersteuning TC JO19 Wim Eidhof 

Ondersteuning TC JO17 Johan Demmer 

Ondersteuning TC JO15 Bauke Haarhuis  

Ondersteuning TC JO13 en JO12 Ivo Velthof 

Ondersteuning TC JO11 en JO10 Marcel Hesselink 

Ondersteuning TC JO9, JO8 en Kabouters Hans Derksen 

Lid TC Coördinatie VTON Bert Peulken 

Lid TC Senioren Tom Kemperink 

Lid TC Meiden en Dames Silke Tulk  

Lid TC Keepers Theo Tijhuis 
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Selectiebeleid  

 

Teamindeling 

Elk voorjaar wordt er binnen de jeugdafdeling van De Tukkers hard gewerkt aan het samenstellen van 

de jeugdteams voor het nieuwe seizoen. Deze indeling wordt elk jaar gemaakt in nauwe  

samenwerking met de leiders en trainers van de betreffende teams. Kaderleden delen hun bevindingen 

met de Technische Commissie die daardoor afgewogen selectiekeuzes kan maken. Aan dit 

selectieproces gaat een grondige evaluatie van de eigenschappen van de jeugdleden vooraf. 

Kaderleden delen hun bevindingen met de Technische Commissie. Nadat de geselecteerde spelers in 

de betreffende teams zijn ingedeeld wordt de teamindeling compleet gemaakt met de overige spelers 

waarbij leeftijd en een evenwichtige verdeling over de teams de belangrijkste criteria zijn.  

 

Meespelen in ander team 

Door allerlei oorzaken kan het gedurende het seizoen voorkomen dat het ene jeugdteam een speler 

nodig heeft van een ander jeugdteam. Hiervoor is een duidelijke procedure afgesproken waarin er 

altijd overleg plaatsvindt tussen de betreffende leiders en de betreffende ouders. Bij alle betrokkenen 

doen we een beroep op elkaars medewerking: het belang van De Tukkers staat daarbij altijd boven dat 

van het team en de individuele speler. 

 

Technisch Beleidsplan 

In het in 2016 aangescherpte Technisch Beleidsplan is een aantal zaken helder verwoord. Zo is 

vastgelegd dat de Technische Commissie in samenspraak met de verantwoordelijke trainers en leiders 

beslist over de samenstelling van de selecties bij de senioren. Bij deze beslissing wordt meegewogen 

de beschikbaarheid, de ambitie en motivatie, de technische, tactische, conditionele en mentale kwa-

liteiten van de speler. Uitgangspunt voor de selectie is de speltechnische capaciteiten, waarbij 

lichamelijke capaciteiten (kracht) meegewogen kunnen worden, teneinde het team een uitgebalanceerd 

geheel te laten worden. Spelers, die een matige speltechnische basis hebben, doch wel beschikken over 

een grote mate van gedrevenheid en doorzettingsvermogen en die door jarenlange inzet en training een 

duidelijk positieve ontwikkeling, ook in technisch opzicht, vertonen, moeten de mogelijkheid krijgen 

om horizontaal door te stromen naar een hoger team. Dit geeft mede uiting aan een breed 

opleidingsklimaat waarin ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele speler 

prioriteit blijft houden. 

De samenstelling van de selecties heeft altijd een voorlopig karakter. Gedurende het lopende seizoen, 

kunnen zich door positieve of negatieve ontwikkelingen bij de spelers, wijzigingen voordoen in de 

samenstellingen. Indien potentiële spelers genomineerd worden voor een andere (hogere) selectie, 

kunnen ze ook meetrainen en/of -spelen in de hogere selectiegroep. Indien blijkt dat een speler een 

hoger niveau niet aan kan moet er altijd de mogelijkheid zijn om terug te gaan naar zijn 

oorspronkelijke selectie.  

Niet-geselecteerde spelers ontvangen de voor hun niveau bedoelde training, gericht op recreatieve 

prestaties, waarbij de ontwikkeling op voetbaltechnisch gebied zo optimaal mogelijk gericht is.  

Spelers, afkomstig van JO19-1 die overgaan naar het seniorenvoetbal, dienen zoveel mogelijk geselec-

teerd te worden voor één van de prestatieteams. Voor de overgang dienen er zo duidelijk mogelijk 

afspraken gemaakt te worden om de belangen van de prestatieteams JO19-1 en De Tukkers 1 en 2 zo 

goed mogelijk te kaderen. In dit belang is besloten voor de prestatieteams JO19-1 en De Tukkers 1 en 

2 een groep te maken met vaste aanspreekpunten en tussentijds overleg. De volgende overleg 

structuur/afspraken gelden: 

▪ JO19-1 spelers blijven tot aan de winterstop bij hun eigen team en er vindt geen uitwisseling plaats 

met senioren teams. 

▪ Uiterlijk in de laatste week van oktober zullen de spelers die het volgende seizoen overgaan naar de 

senioren besproken worden door de trainer van JO19-1, De Tukkers 1, De Tukkers 2, het lid TC 

Prestatieteams en het lid TC Junioren. Tijdens dit overleg zullen de spelers geëvalueerd worden en 

zal er een kort verslag komen per speler om een eerste richting te geven aan de potentiële 

kwaliteiten van de betreffende spelers en te volgen opleidingsrichting. 
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▪ Uiterlijk in de laatste week van januari zal een definitieve invulling gegeven worden aan de 

opleidingsrichting en inzetbaarheid van spelers voor wat betreft het trainen en het fungeren als 

wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2. 

▪ De trainers en uitsluitend de verantwoordelijke TC-leden zullen het  unaniem eens moeten zijn met 

de te volgen opleiding van de individuele speler en de inzetbaarheid op de trainingen en het 

fungeren als wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2. 

▪ Elke donderdag na de training zullen de betreffende spelers van JO19-1 aangewezen worden voor 

het fungeren van wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2. 

▪ De beslissing over een tussentijdse overgang van een JO19-1 speler naar de eerste selectie  blijft 

voorbehouden aan de bewakers van het Technisch Beleid (voorzitter WJ, voorzitter AB) nadat deze 

de nodige informatie ingewonnen hebben bij bovengenoemde  personen. 

Daar waar deze regels en afspraken niet in voorzien zal de TC beslissend zijn in combinatie met de 

voorzitter AB en de voorzitter WJ. 

 

De spelers die overgaan zullen vanuit de Technische Commissie persoonlijk te horen krijgen in welk 

team zij geplaatst zullen worden. Als het in het belang is van zowel de speler als de vereniging kan na 

de winterstop een speler van JO19-1 opgesteld worden in de basis van De Tukkers 1 als deze speler 

zich bovenmatig onderscheidt in JO19-1 en er geen volwaardige alternatieven zijn binnen De Tukkers 

2. Dit moet in goed overleg gebeuren tussen speler, ouders, trainer De Tukkers 1, trainer JO19-1 en de 

Technische Commissie. Het moge duidelijk zijn dat deze speler goed begeleid wordt en in een 

persoonlijk gesprek door de verantwoordelijke coördinator van de Technische Commissie wordt 

medegedeeld waarom hij de overstap op dat moment al kan maken. Zorgvuldig moet worden gekeken 

naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor de speler, de belangen van zowel de Jeugdafdeling als 

de afdeling Senioren en welke mogelijke alternatieven er zijn. Mocht men niet tot overeenstemming 

komen dan nemen de bewakers van het Technisch Beleid (voorzitter WJ, voorzitter AB) een 

beslissing. Dit gebeurt na de argumenten van een ieder te hebben gehoord en na toetsing van het 

Technisch Beleidsplan. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Roofbouw op jeugdspelers moet 

worden voorkomen. Een JO19-1 speler die zondag start in de basis van De Tukkers 1 speelt zaterdag 

niet in JO19-1. De nieuwe selectie ten behoeve van de prestatieteams en overige teams geschiedt aan 

het eind van het seizoen door de Technische Commissie, overeenkomstig haar taakomschrijving.  

 

Meidenvoetbal 
 

Meidenvoetbal is zeer populair. Ook bij De Tukkers is het aantal meiden dat is gaan voetballen de 

afgelopen jaren flink gestegen. Naast de voor alle jeugdleden geldende regels zijn er voor de meiden 

enkele extra aandachtspunten: 

▪ kleedkamers: bij thuiswedstrijden zijn er aparte kleedruimtes beschikbaar waar de meiden zich 

kunnen douchen en omkleden. Bij uitwedstrijden is het de taak van de jeugdleiders om dit in 

overleg met de te bezoeken vereniging te regelen. 

▪ contactpersoon meidenvoetbal in Werkgroep Jeugd: we hechten veel waarde aan een juiste 

begeleiding van de meiden binnen de jeugd van De Tukkers. Om die reden is er binnen de 

Werkgroep Jeugd één persoon verantwoordelijk voor het meidenvoetbal (Silke Tulk). 

 

Kabouters 
 

Bij de Kaboutervoetbal hanteren we als minimale leeftijd dat kinderen vanaf het begin van het 

schooljaar minimaal in Groep 1 van de basisschool moeten zitten. Een vaste datum gebruiken we niet. 

Over het algemeen zitten dus de kinderen uit de Groepen 1 en 2 bij de Kaboutervoetbal, aangevuld 

met kinderen uit Groep 3 die niet in de JO8/JO9 ingedeeld konden worden. De kinderen leren 

spelenderwijs de basisbeginselen van het voetbalspel door onderlinge wedstrijdjes te spelen. Tijdens 

het voorjaar en het najaar wordt er op 20 zaterdagen (10x voorjaar en 10x najaar) telkens van 10.00 

uur tot 11.00 uur gevoetbald op het trainingsveld van De Tukkers. Coördinatie Kaboutervoetbal in het 

seizoen 2019-2020; Luc Beld. 
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Enkele aandachtspunten m.b.t. Kaboutervoetbal:  

▪ wedstrijdkleding en wassen: De Tukkers heeft de beschikking over stoere wedstrijdtenues (shirt, 

broek, sokken) van Europese topclubs als Barcelona en Real Madrid waar tijdens de wedstrijden 

gebruik van gemaakt wordt. De speler zorgt zelf voor scheenbeschermers, voetbalschoenen en een 

wit shirt met lange mouwen voor onder het shirt. Voor het wassen van de kleding wordt per 

toerbeurt een beroep gedaan op de ouders. 

▪ voor de Kaboutervoetbal competitie in het najaar van 2018 komen kinderen in aanmerking die op 

peildatum 1 januari 2019 vijf of zes jaar zijn. Voor de Kaboutervoetbal competitie in het voorjaar 

van 2019 komen kinderen in aanmerking die op de peildatum 1 juli 2019 vijf of zes jaar zijn.  

▪ lidmaatschap en contributie: deelnemen aan de Kaboutervoetbal competitie betekent dat spelers lid 

worden van De Tukkers. Aanmelding dient te geschieden via de ledenadministratie (zie Hoofdstuk 

6: Lidmaatschap en contributie). Voor deelname aan de Kaboutervoetbal competitie is een 

contributie van € 35,- per seizoen verschuldigd, ongeacht het aantal wedstrijden dat men speelt.  

▪ taken ouders: de voorbereiding en organisatie wordt verricht door de Kaboutervoetbal begeleiders. 

Op de wedstrijddagen zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om te komen 

kijken naar de kabouters en te helpen daar waar nodig. 

 

Techniek 
 

Om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van de technische vaardigheden van de jeugdspelers 

bij De Tukkers worden door Techniek Trainers aan bepaalde teams specifieke Techniek Trainingen 

gegeven. 

 

Keepers 
 

In een voetbalteam neemt de keeper een bijzondere positie in. Om de jeugdige keepers optimaal te 

kunnen begeleiden in hun keepersvak worden er afzonderlijke keepertrainingen georganiseerd. Vanuit 

het technisch plan krijgen de keepers hun specifieke training. Coördinatie keepertrainingen: Theo 

Tijhuis. 

 

Scheidsrechters 
 

We beschikken bij De Tukkers over eigen scheidsrechters, daarnaast worden er door de KNVB bij 

bepaalde wedstrijden bondsscheidsrechters aangewezen. De scheidsrechterscommissie besteedt veel 

aandacht aan het opleiden van de eigen scheidsrechters, wat al op relatief vroege leeftijd (JO13-teams) 

begint. Het streven is om alle thuiswedstrijden (indien er niet door de KNVB een scheidsrechter is 

aangesteld) te laten leiden door deze clubscheidsrechters. Scheidsrechters voor vriendschappelijke 

wedstrijden en bekerwedstrijden dienen door de leiders zelf te worden geregeld. Coördinatie 

scheidsrechters: Rob Wesselink 

 

Scholing kaderleden 
 

In het voortdurende streven om de technische prestaties van de voetbaljeugd te verbeteren hebben 

diverse kaderleden van De Tukkers in het verleden cursussen gevolgd. Het scholen van de kaderleden 

wordt door de Werkgroep Jeugd van harte ondersteund. Meerdere cursussen zijn daartoe beschikbaar. 

Om er enkele te noemen: JeugdVoetbalTrainer (JVT), JeugdVoetbalSpelLeider (JVSL) en de Basis 

Opleiding Scheidsrechters (BOS). Aanvullende informatie is verkrijgbaar via de TC. 

 

Maatschappelijke stage 
 

De Tukkers heeft contact met verschillende instanties in de regio (bijv. Canisius) over het inzetten van 

vrijwilligers, bij voorkeur jeugdleden van De Tukkers, die binnen onze vereniging in het jeugdkader 

meelopen en ervaring op doen. Deze vrijwilligers worden daarbij begeleid door onze eigen kaderleden. 

Coördinatie maatschappelijke stage: Luuk Oerbekke. 
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4. Taakomschrijving Jeugdleider 
 

Eén van de belangrijkste taken binnen onze vereniging is die van de jeugdleider (JL). Hij of zij heeft 

de taak om het jeugdteam op alle mogelijke aspecten optimaal te begeleiden. De verantwoordelijkheid 

rijkt ver, en mag niet worden vermengd met ‘vrijblijvendheid’. De jeugdleider valt direct onder de 

verantwoordelijkheid van de Werkgroep Jeugd. De jeugdleider wordt op voorspraak van de Technisch 

Commissie ingedeeld bij een bepaald team. 

 

Naast deze Infogids is de KNVB uitgave “Allemaal Uitblinkers” beschikbaar voor alle 

jeugdkaderleden. Dit handboek is een houvast voor alle betrokkenen waarin bijvoorbeeld is 

weergegeven wat de specifieke kenmerken zijn van de jongens en meisjes per leeftijdscategorie en wat 

het profiel is van de betreffende jeugdtrainer/-leider. Daarnaast bevat het de nodige praktische tips.  

 

Algemeen 

- de JL heeft een voorbeeldfunctie, zowel binnen onze vereniging als naar buiten. De Tukkers wil 

zich als een nette en sportieve vereniging opstellen en vraagt eenzelfde houding van haar 

kaderleden. 

- de JL is verantwoordelijk voor het materiaal dat bij het team van de JL hoort. Zie de spelregels in 

het hoofdstuk “Kleding en materialen”.   

- de JL beantwoordt de aanvragen van de wedstrijdsecretaris betreffende verzoeken om 

oefenwedstrijden en toernooien. 

- de JL bezoekt de Jeugdkadervergaderingen, dan wel zorgt ervoor dat er minimaal één 

afgevaardigde van het team aanwezig is bij de Jeugdkadervergadering. Mocht de JL niet aanwezig 

kunnen zijn dan geeft de JL dit per mail aan bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd.  

- de JL is van harte uitgenodigd om de Jaarvergadering van De Tukkers bij te wonen, welke 

doorgaans in het najaar plaatsvindt. 

- de JL neemt op initiatief van de Technische Commissie de ontwikkeling van de betreffende 

jeugdspelers door. Daarbij beveelt de Technische Commissie het de JL aan om regelmatig de 

trainingen van zijn of haar team bij te wonen. 

- de JL toont zich bereid om cursussen te volgen teneinde de jeugdbegeleiding binnen De Tukkers 

verder te verbeteren. 

- de JL is aanwezig bij activiteiten die direct of indirect aan het betreffende jeugdteam zijn 

gerelateerd (winteractiviteiten, bezoek pretparken, jeugdkamp, de Tukkersdag etc.). 

- de JL levert relevante informatie aan voor de website en de Facebook pagina van De Tukkers. 

- de JL is samen met zoveel mogelijk spelers uit zijn of haar team aanwezig op de afsluitende 

Jeugdjaarvergadering. 

 

Voor aanvang van de competitie 

- de JL zorgt voor een correcte correspondentie naar de jeugdleden dan wel hun ouders over het 

wedstrijdprogramma, het vervoerschema met vertrektijden, de afspraken over het wassen van de 

kleding, de afspraken over afmeldingen etc.  

- de JL wijst de jeugdleden en hun ouders op de afspraken die zijn vastgelegd in deze Infogids door 

hen deze Infogids direct na verschijnen per mail door te sturen. 

 

Voor aanvang van elke wedstrijd 

- de JL zorgt ervoor dat alle benodigde attributen beschikbaar zijn (wedstrijdtenue, wedstrijdbal, 

intrapbal, waterzak, spelerspassen etc.). 

- de JL regelt bij thuiswedstrijden – indien dit niet centraal wordt geregeld – een scheidsrechter.  

- de JL zorgt ervoor dat er voor aanvang van de wedstrijd altijd minimaal één JL bij de spelers in de 

kleedkamer aanwezig is. De JL ziet er daarbij op toe dat de jeugdspelers de juiste kleding dragen. 

Goed schoeisel en het dragen van scheenbeschermers zijn verplicht. 

- bij thuiswedstrijden ontvangt de JL de tegenstander door hen te begeleiden naar de juiste 

kleedkamer en het juiste speelveld.   

- de JL ontvangt de scheidsrechter en begeleidt deze naar de juiste kleedkamer en speelveld. 
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- bij thuiswedstrijden van de pupillen zorgt de JL ervoor dat de betreffende doeltjes geplaatst en op 

juiste wijze verankerd worden.  

- bij uitwedstrijden begeleidt de JL de spelers naar de juiste kleedkamer en het juiste speelveld. 

- de JL maakt de basisopstelling aan het team bekend evenals het wisselbeleid dat in betreffende 

wedstrijd wordt toegepast. 

- de JL stelt zich ruim voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte van een eventuele afgelasting. In 

geval van een afgelasting is het de taak van de JL om op zoek te gaan naar een alternatief, waarbij 

in voorkomende gevallen een training op één van de kunstgrasvelden van De Tukkers tot de 

mogelijkheden behoren. Snelle en adequate communicatie naar de jeugdspeler en hun ouders is 

daarbij belangrijk. 

 

Tijdens de wedstrijd 

- de JL wordt geacht zijn of haar team optimaal te coachen, met in achtneming van de geldende 

normen, waarden en gedragsregels. 

- de JL zorgt ervoor dat de spelers zich houden aan genoemde normen een waarden, naar de 

tegenstander, naar de scheidsrechter en uiteraard ook onderling. 

 

Na de wedstrijd 

- bij wedstrijden van de pupillen zorgt de JL ervoor dat alle spelers een strafschop nemen. Indien er 

na afloop van de eigen wedstrijd er geen andere wedstrijd plaatsvindt op het betreffende veld dan 

zorgt de JL ervoor dat de doeltjes weer teruggeplaatst worden in de daarvoor ingerichte vakken (in 

de hoeken achter de afrastering van het hoofdveld). 

- bij thuiswedstrijden nodigt de JL de tegenstander uit voor een kop koffie in het jeugdhonk van De 

Tukkers. De JL zorgt voor het invullen van het Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier via de 

Wedstrijdzaken App. 

- bij thuiswedstrijden van de pupillen wijst de JL de tegenstander er op dat er na afloop voor de 

jeugdspelers een beker ranja klaar staat in het jeugdhonk van De Tukkers. 

- de JL zorgt ervoor dat er na afloop van de wedstrijd altijd minimaal één JL bij de spelers in de 

kleedkamer aanwezig is. De JL ziet er op toe dat de jeugdspelers de verplichte douche nemen. Het 

dragen van badslippers is verplicht. 

- de JL zorgt ervoor dat de eigen kleedkamer (en bij thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de 

tegenstander) netjes worden achtergelaten. 

- de JL meldt eventuele onregelmatigheden op het wedstrijdformulier en geeft deze per direct door 

aan een lid van de Werkgroep Jeugd. 

- in geval van uitsluiting of een officiële waarschuwing van een speler vermeldt de JL dit op het 

wedstrijdformulier en geeft deze per direct door aan een lid van de Werkgroep Jeugd. 

- de JL is extra attent op het signaleren van problemen in het team op het gebied van plagen en 

pesten. Zie daartoe tevens het Anti Pest Protocol dat door De Tukkers is opgesteld. 
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5. Kleding en materialen 

 

Binnen De Tukkers is de Materialen Commissie (onder aanvoering van Johan Fleerkotte) 

verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van de materialen die nodig zijn om te kunnen 

voetballen. Denk daarbij aan het tenue, voetballen, trainingsspullen, etc.  

 

Samenstelling Materialen Commissie 
 

Materiaalbeheer Jeugd Bart Oude Middendorp 

Materiaalbeheer Jeugd Jan Lansink 

 

Standaard uitrusting teams 

Per team wordt voorafgaand aan het seizoen aan de jeugdleider/-trainer van het team de standaard 

materiaaluitrusting verstrekt. De materialen zijn allemaal gecontroleerd en zijn van de juiste kwaliteit. 

Van elk team tekent één afgevaardigde voor de ontvangst van de materialen en zal het beheer namens 

het team voor zijn of haar rekening nemen. Enkele seizoenen geleden is het nieuwe kledingplan 

ingezet. Om dit kledingplan uit te voeren wordt een bijdrage van de leden worden gevraagd 

(omgerekend € 1,- per lid per maand). In ruil voor deze bijdrage ontvangt elk lid van De Tukkers 

(gefaseerd en eens per vier jaar) een voetbalshirt en een voetbalbroek in bruikleen. Van de leden wordt 

verwacht dat de in bruikleen gestelde kleding op correcte wijze behandeld wordt. Bij verwijtbare 

schade worden de kosten op het lid verhaald. Het is niet mogelijk om alle teams gelijktijdig van een 

nieuw tenue te voorzien. De invoering zal gefaseerd worden doorgevoerd. De vereniging bepaalt, 

mede aan de hand van de staat van de huidige kleding, welke teams wanneer een nieuwe outfit 

ontvangen. 

 

Materialen buiten de standaard uitrusting 

Zijn er wensen voor extra sportmaterialen (buiten de standaard uitrusting om) dan kan de jeugdleider/-

trainer een verzoek indienen bij de Werkgroep Jeugd. Indien gewenst zal de Werkgroep Jeugd contact 

opnemen met Algemene Zaken over de mogelijkheden rekening houdend met het jaarlijkse budget. 

 

Webshop De Tukkers 

Online zijn er diverse materialen te bestellen voor onze jeugdspelers. In nauwe samenwerking met de 

leverancier en Hofhuis Tubbergen is het mogelijk om shirts, tassen, etc. te bestellen in de clubkleuren 

van De Tukkers. Klik op de button “Webshop voetbal” op de homepage van De Tukkers. Of via de 

website: https://clubs.deventrade.com/nl/de-tukkers-voetbal. 

 

 
 

  

https://clubs.deventrade.com/nl/de-tukkers-voetbal
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Materiaal zoekgeraakt 

Zijn er sportmaterialen zoekgeraakt dan wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven aan de Materiaal-

beheerders Jeugd. Samen met hen wordt er gekeken naar eventuele vervanging. Bij aantoonbaar en 

verwijtbaar slecht beheer van de verstrekte materialen kunnen de kosten van het zoekgeraakte 

materiaal verhaald worden op de veroorzaker.  

 

Materiaal versleten of stuk 

Bij gebreken aan de sportmaterialen kan contact worden opgenomen met de Materiaalbeheerder Jeugd. 

De materiaalbeheerder beslist wat er met de materialen gaat gebeuren (vernieuwen, vervangen of 

repareren). Bij het niet-inleveren van de oude materialen worden er in principe geen vervangende 

spullen verstrekt. 

 

Loopladders 

Er zijn vijf genummerde en gekenmerkte loopladders beschikbaar voor algemeen gebruik. De 

loopladders zijn bedoeld voor de trainingen op ons complex en worden na gebruik weer opgeslagen in 

de materialenopslag bij het trainingsveld. De ladders zijn niet bedoeld om mee te nemen naar 

uitwedstrijden. 

 

Keepershandschoenen 

Bij de jongste jeugd is vaak nog geen vaste keeper zodat aan JO9+JO8-teams handschoenen worden 

verstrekt tegelijk met het tenue voor de spelers in de tas. Voor de overige teams is een vergoeding per 

seizoen mogelijk (JO11: € 25,- / JO13 en JO15: € 35,- / JO17 en JO19: € 50,- per jaar).  

 

Voetbaltenue 

De jeugdspelers van De Tukkers spelen allen in sponsorkleding. De Sponsor Commissie heeft met 

elke sponsor individuele afspraken gemaakt over de samenstelling van het tenue (alleen shirt, shirt en 

broek, trainingspakken, etc.). De contacten met sponsoren dienen in alle gevallen via de Sponsor 

Commissie te verlopen. Bij teams die beschikken over trainingspakken is de betreffende jeugdleider 

verantwoordelijk voor de uitgifte en administratie er van. Daar waar de speler zelf voor een broek 

dient te zorgen: zorg voor een effen zwarte broek. Het wassen van de kleding wordt door de 

betreffende teams individueel gecoördineerd. 

 

Sponsoring voetbaltenue 

De Sponsor Commissie van De Tukkers heeft afspraken gemaakt met diverse ondernemers voor het 

beschikbaar stellen van de wedstrijdtenues. Elke lichting heeft daarbij zijn eigen sponsor. Het is niet 

toegestaan om de door De Tukkers beschikbaar gestelde kleding in privé tijd te gebruiken: 

▪ JO19:  Lucas IT 
▪ MO19:     Bekhuis Spuitinrichting 
▪ JO17:          Building Design 
▪ JO15:         B&K Aannemingsbedrijf, Bouwmensen 
▪ MO15:  Autobedrijf Voortman  
▪ MO13:        Ditt Interieurarchitectenbureau 
▪ JO13:   De Pannenloods 
▪ JO12:  Hagro 
▪ JO11 en JO10:  Poelier Ten Velde 
▪ JO9 en JO8:    Scholte op Reimer Aannemersbedrijf 
▪ Kaboutervoetbal: Bambino Kinderdagverblijf 
 

Leidersjassen 

We willen als De Tukkers herkenbaar zijn en een passende uitstraling hebben. Om deze reden zijn er 

jassen beschikbaar voor alle jeugdleiders die door de Materialen Commissie voorafgaand aan het 

seizoen tegelijk met de overige materialen worden verstrekt aan de betreffende jeugdleiders. 
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Sleutels 

Afhankelijk van de functie die een kaderlid binnen De Tukkers vervuld worden door de Materialen 

Commissie sleutels verstrekt, voorafgaand aan het seizoen tegelijk met de overige sportmaterialen. In 

geval van het kwijtraken van een sleutel wordt dit gemeld aan een lid van de Materialen Commissie. 

 

Wanneer Wat Wie 

Augustus 
Uitgifte van nieuwe materialen (tenues, ballen, sleutels, 

leidersjassen), registratie, tekenen voor ontvangst. 
Materialen Commissie 

December 
Indien noodzakelijk bestellen van aanvullende 

materialen in winterstop. 
Algemene Zaken 

Juni 
Inname materialen, controle, inventarisatie. Lijst 

aftekenen. 
Materialen Commissie 

Juni Doorgeven van de benodigde materialen. Technische Commissie 

Juli Bestellen materialen. Algemene Zaken 

 

Reserveshirts 

Het kan zijn dat de tegenstander bij een thuiswedstrijd in (bijna) hetzelfde tenue speelt als De Tukkers 

(zwart-wit gestreepte shirts, zwarte broek). Om verwarring te voorkomen zal de jeugdleider voor 

afwijkende reserveshirts dienen te zorgen. De shirts zijn in de week voorafgaande aan de wedstrijd te 

reserveren (telefonisch of per email). Op vrijdag of zaterdag voor de wedstrijd zijn de shirts af te halen 

bij Ans Kuipers, Het Midden 11, tel.: 06-37332072, email: paulanskuipers@gmail.com. De shirts 

dienen direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd op bovenstaand adres. 
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6. Lidmaatschap en contributie 

 

Aanmelding lidmaatschap en (mail)adreswijzigingen  

Aanmelding als lid van onze vereniging en (mail)adreswijzigingen dienen te geschieden via de website 

van De Tukkers. Check de button “aan- of afmelden” op de hoofdpagina van www.detukkers.nl. Het 

lidmaatschap geldt voor een heel seizoen, lopend van 1 juni t/m 31 mei en wordt zonder opzegging 

automatisch met een jaar verlengd.  

 

Contributie 

De contributie voor het afgelopen seizoen bedroeg: 

 

  Leeftijd peildatum 31 december Seizoen 2018-2019 

O19 18 € 113,00 

(O18) 17 € 113,00 

O17 16 € 113,00 

(O16) 15 € 113,00 

O15 14 € 97,00 

(O14) 13 € 97,00 

O13 12 € 97,00 

O12 11 € 97,00 

O11 10 € 92,00 

O10 9 € 92,00 

O9 8 € 92,00 

O8 7 € 92,00 

Kabouters 6 € 36,00 

Kabouters 5 € 36,00 

 

De peildatum voor het actuele seizoen is 31 december 2019. De genoemde bedragen kunnen wijzigen 

bij besluit in de jaarvergadering die doorgaans in het najaar wordt gehouden. In het bedrag is de 

bijdrage voor het kledingplan (zie Hoofdstuk 5 Kleding en Materialen) verwerkt. De contributie loopt 

via een automatische incasso in de maand oktober/november. Een andere betaalwijze kan alleen 

plaatsvinden met instemming van de penningmeester. Je bent contributie verschuldigd voor het gehele 

of resterend gedeelte van het seizoen, ongeacht de eventuele opzegging van het lidmaatschap. Indien 

de contributie niet tijdig wordt voldaan zijn alle bijkomende kosten voor eigen rekening. 

 

Afmelding lidmaatschap 

Afmelding als lid dient te geschieden voor 31 mei via het digitale afmeldingsformulier op de website 

van De Tukkers. Bij opzegging na 31 mei worden de door de KNVB in rekening gebrachte 

administratiekosten aan je doorberekend.  

 

Restitutie van contributie  

Iemand die, om wat voor reden dan ook, een volledig of een half seizoen niet kan voetballen kan 

restitutie van de contributie aanvragen. Dit dient te gebeuren bij de eigen trainer/leider die het verzoek 

vervolgens zal bespreken met de penningmeester van de Werkgroep Jeugd. 

 

Lidmaatschap van zowel de voetbal als de handbal  

Bij een lidmaatschap van zowel de voetbal als de handbal dient er voor beide sporten contributie 

betaald te worden.  

http://www.detukkers.nl/
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7. Wedstrijdsecretariaat 

 

Vaststellen wedstrijden 

Competitie- en bekerwedstrijden worden door de KNVB vastgesteld. Op de website van De Tukkers 

vind je per team een link naar het wedstrijdprogramma voor de eerstkomende weken. 

Oefenwedstrijden worden in onderling overleg tussen het wedstrijdsecretariaat en de kaderleden 

vastgesteld. 

 

Indeling competitie 

De Technische Commissie geeft richting de KNVB aan welk team in welke klasse bij voorkeur dient 

te spelen. Daarnaast gelden er specifieke promotie/degradatieregels die bepalen in welke klasse een 

bepaald team komt te spelen. Bij de pupillen wordt de competitie ingedeeld in een najaar- en 

voorjaarcompetitie. Om een gelijkwaardiger competitie te vormen is de eindstand van de najaar 

competitie mede bepalend voor de indeling van de voorjaarscompetitie. 

 

Oefenwedstrijden / Bekerwedstrijden tijdens voorbereiding / winterstop 

Oefenwedstrijden worden in onderling overleg tussen het wedstrijdsecretariaat en de kaderleden 

vastgesteld. Overige oefenwedstrijden worden in de loop van het seizoen door de kaderleden aan hun 

teams gecommuniceerd. Bij oefenwedstrijden en bekerwedstrijden dient de jeugdleider zelf voor een 

scheidsrechter te zorgen. 

 

Schoolvakanties 

De KNVB houdt slechts ten dele rekening met de schoolvakanties bij het inplannen van 

competitiewedstrijden. Het zal daardoor kunnen voorkomen dat er (inhaal)wedstrijden worden 

gespeeld op de zaterdagen in de betreffende vakanties. Tijdens de reguliere schoolvakanties gedurende 

het seizoen wordt er door alle teams gewoon doorgetraind. 

 

Winterstop 

In het seizoen 2019-2020 is er qua trainingen en buitenwedstrijden een algehele winterstop van Kerst 

t/m vrijdag 3 januari 2020. Zaterdag 4 januari 2020 staat de Nieuwjaar Trainingsdag op het 

programma. Daarnaast zal er in de winter volop toernooivoetbal in de zaal worden gespeeld. De teams 

ontvangen daartoe ruim op tijd alle benodigde informatie. 
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Spelregelbewijs JO17 

Elk seizoen moeten de 2e jaar JO17–spelers verplicht hun spelregelbewijs halen. Het spelregelbewijs 

maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in én begrip 

voor de beslissingen van de scheidsrechter. Dit zorgt weer voor een sportiever spel.  

Het spelregelbewijs kan gehaald worden via Voetbalmasterz, een website die junioren op een speelse, 

maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. 

Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over de regels en over spelsituaties. Beide aan de 

hand van aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal. 
 

Indeling speelvelden 

In samenspraak met het wedstrijdsecretariaat worden de speelvelden ingedeeld. Daarbij wordt zo goed 

mogelijk gekeken naar de beschikbaarheid van de velden en het gedurende het seizoen zo eerlijk 

mogelijk indelen van de wedstrijden op kunstgras c.q. natuurgras. De veldindeling kun je vinden in de 

vitrinekast bij het toegangshek op ons sportcomplex. Coördinatie veldindeling: Eddie Hulshof. 

 

Indeling kleedkamers 

Voor elke wedstrijddag wordt er een specifieke kleedkamerindeling gemaakt. Daaruit kun je aflezen in 

welke kleedkamer jouw team wordt verwacht en ook die van de tegenstander. Er wordt getracht om de 

teams zoveel mogelijk in dezelfde kleedkamer te plaatsen. De kleedkamerindeling kun je vinden in de 

vitrinekast bij het toegangshek op ons sportcomplex. Daarnaast is er een vaste kleedkamer-indeling 

gemaakt: een team zit gedurende het seizoen altijd in dezelfde kleedkamer. Coördinatie kleedkamer-

indeling tijdens wedstrijden: Eddie Hulshof. 

 

Afgelastingen 

We beschikken bij De Tukkers over twee prachtige kunstgrasvelden waar we graag zoveel mogelijk 

gebruik van willen maken. De Werkgroep Jeugd stimuleert jeugdtrainers en jeugdleiders bij 

afgelastingen maximaal gebruik te maken van de faciliteiten binnen onze vereniging, want naast de 

kunstgrasvelden biedt ook het jeugdhonk alle gelegenheid om met het team een activiteit te 

organiseren. Mochten de kunstgrasvelden in de winterperiode een periode van langer dan een week 

niet bespeelbaar zijn dan kunnen de betreffende teams eenmalig op kosten van De Tukkers één uur 

gaan zaalvoetballen in De Danne te Albergen.  

 

Keuring trainings- en voetbalvelden 

De keuring van de velden i.v.m. het spelen van officiële wedstrijden wordt gedaan door de consul 

(Johan Bouhuis). De keuring van de velden i.v.m. trainingen en/of oefenwedstrijden wordt gedaan 

door de terreinknecht (Hennie Voss). Afgekeurde velden mogen niet worden betreden om schade te 

voorkomen. Daarnaast kan de KNVB besluiten tot een algehele afgelasting voor het District Oost. 

Houdt voor afgelastingen de diverse media in de gaten, waaronder de website van De Tukkers. 

 

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier 

Bij beker- en competitiewedstrijden van teams uit de categorie JO19 t/m JO8 dient de leiders de 

Wedstrijdzaken App in te vullen met daarbij de spelersopgaaf en de uitslag. Zie daartoe ook de 

website van de KNVB. Voor specifieke vragen hierover kun je terecht bij het Wedstrijdsecretariaat 

(Martine Hoek). 

 

Spelregels kampioenschap 

Binnen de KNVB gelden heldere regels met betrekking tot het eindklassement in een competitie (vb. 

een team met dispensatiespelers kan wel kampioen worden, maar niet promoveren). Uiteraard 

respecteren we binnen De Tukkers deze uitgangspunten. Mocht een team kampioen worden dan biedt 

de vereniging dat team een versnapering aan in het jeugdhonk. Een goede afstemming tussen de 

betreffende jeugdleiders en de kantinecommissie is daarbij aan te bevelen. Aan de jeugdleiders wordt 

gevraagd het mooie nieuws van het behaalde kampioenschap wereldkundig te maken door een 

persbericht de deur uit te doen naar de relevante media (website De Tukkers, Op en Rond de Essen, 

www.tubbergen.nieuws.nl). 
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8. Activiteiten voor de jeugd 
 

Activiteiten 

We vinden het belangrijk om als vereniging de jeugdspelers op een attractieve manier bezig te houden. 

Daarom worden er binnen de jeugdafdeling van De Tukkers diverse activiteiten georganiseerd buiten 

het voetballen om. Sinterklaas komt op bezoek bij de Kabouters en de JO8- en JO9-spelers. De spelers 

van JO8, JO9 en JO13 gaan elk voorjaar een dag naar een pretpark in de omgeving. De spelers van 

JO11 gaan elk jaar op kamp. Voor het pretpark en het kamp wordt van ouders een financiële bijdrage 

gevraagd. Coördinatie Activiteiten: Daan Keupink. 

Activiteitenkalender 

Hierbij de geplande activiteiten voor het seizoen 2019-2020. Zodra de ontbrekende data bekend zijn 

worden deze aan de betreffende teams gecommuniceerd: 

 

zaterdag 30 november:  Sinterklaas op bezoek bij de JO9-, JO8-teams en de Kabouters 

vrijdag 29 mei 2020: Beach Voetbaltoernooi voor  JO8- t/m JO11-teams 

vrijdag : okt/nov 2019 Voetbalquiz 

zaterdag 20 juni 2020:  bezoek JO13- en JO12-teams aan Avonturenpark Hellendoorn 

zaterdag 20 juni 2020:  bezoek JO9- en JO8-teams aan De Waarbeek in Hengelo 

weekend 10-11-12 juli 2019:  voetbalkamp JO11- en JO10-teams bij De Roezeberg in 

Nutter. 

 

Voetbalkamp 

Aan het eind van het seizoen gaan de spelers van de JO11+JO10-teams op Voetbalkamp. Elk jaar een 

prachtige afsluiting van het seizoen waarbij de jongens en meiden een weekend lang worden vermaakt 

op en rond de kampeerboerderij. Let op; Het voetbalkamp vindt dit seizoen plaats in het tweede 

weekend van de schoolvakantie; 10-11-12 juli. Houd hier rekening mee met het plannen van de 

zomervakantie! 

 

ALBO-toernooi 

Dit seizoen zal voor de 27e keer het ALBO-toernooi door De Tukkers worden georganiseerd. Het 

betreft een toernooi voor de jongste voetballers met traditioneel veel deelnemende teams uit de 

omliggende dorpen. Een fantastisch mooi evenement waar we als De Tukkers enorm trots op zijn. 

Datum: zaterdag 14 september 2019. Organisatie: ALBO-commissie 
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Deelname toernooien 

De Tukkers wordt regelmatig door andere verenigingen uitgenodigd om aan een toernooi deel te 

nemen. We hebben afgesproken dat elk team minimaal aan één toernooi deelneemt. Deelname aan 

meerdere toernooien is mogelijk in overleg met het Wedstrijdsecretariaat. Daarnaast komt het voor dat 

teams van De Tukkers worden uitgenodigd om aan (buitenlandse) meerdaagse toernooien deel te 

nemen. Mocht er interesse zijn om hieraan deel te nemen dan kunnen de betreffende teams een 

verzoek indienen bij de Werkgroep Jeugd voor een bijdrage in de kosten vanuit de vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Terugblik op Toernooikamp JO11-1 2019 

 

In het weekend van 21 juni werd het internationale voerbaltoernooi in Ottenstein/Ahaus 

gespeeld en De Tukkers JO11-1 was erbij! 

Na een korte reis werden onder een brandende zon de tenten opgezet en luchtbedjes 

opgeblazen. Eenmaal gesetteld en na het avondeten werd er een grote openingsceremonie 

gehouden. Met de vlag van De Tukkers trots in ons midden betraden wij het hoofdveld en 

zwaaiden we naar de honderden aanwezigen. 

De volgende dag speelden we de groepswedstrijden. Omdat de nacht kort was konden we lekker 

vroeg ontbijten. Maar helaas was de nacht echt tè kort en begonnen we met een dikke nederlaag. 

Gelukkig herpakten we ons en konden we 2 winstpartijen, 1 gelijkspel en nog een nipte nederlaag 

bijschrijven. Dit alles resulteerde in een derde plek in de poule. Met dit resultaat was de vijfde 

plek het hoogst haalbare in onze categorie. 

De stemming zat er prima in en met de lunches, verzorgd door de ouders, waren we mentaal en 

fysiek sterk genoeg om de finaledag aan te vangen. De wedstrijd op zondag tegen het plaatselijke 

Ottenstein werd met maar liefst 8-0 gewonnen, waardoor we de “finale”om plek 5 mochten 

spelen. De kopjes stonden weer strak en de wedstrijd ging gelijk op. Toch keken we op een 

gegeven moment tegen een 2-3 achterstand aan.  Hoewel wij, en alle omstanders, ons sterkers 

zagen worden lukte het ons niet om de nodige gelijkmaker te scoren. Hierdoor eindigden we op 

plek zes. 

Mede door het fantastische weer, de geweldige inzet en het mooi opgezette toernooi was het 

een top-weekend om op terug te kijken! 
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9. Belangrijke wetenswaardigheden 
 

Kunstgras 

Voor het gebruik van de kunstgrasvelden gelden strikte regels: 

▪ draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes 

▪ laat geen honden of andere dieren toe op het veld 

▪ laat geen kauwgum toe op het veld 

▪ laat geen glas en drinken toe op het veld 

▪ rook niet op het veld en laat geen sigaretten of lucifers vallen 

▪ plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat 

▪ maak schoenen schoon voordat je het veld betreedt 

▪ sluit het hek van het veld na gebruik.  

 

In geval van extreme weersomstandigheden gelden de volgende regels: 
 

Vorst Boven -10 oC  Bespeelbaar 

 Beneden -10 oC Niet bespeelbaar 

Rijp  Bespeelbaar 

IJzel Niet glad Bespeelbaar 

 Glad Niet bespeelbaar 

Sneeuw Geen sneeuw ruimen Niet bespeelbaar 

Hagel Niet glad Bespeelbaar 

 Glad Niet bespeelbaar 

Opdooi Water/sneeuw op het veld Niet bespeelbaar 

 Veld droog / geen sneeuwresten Bespeelbaar 

 

Van het kunstgras wordt ook buiten de trainingen en wedstrijden door onze jeugdspelers veelvuldig 

gebruik gemaakt. Dat juichen we van harte toe. Om een kwaad willende op andere gedachten te 

brengen is het complex uitgerust met videobewaking. 

 

Jeugdhonk: 
“Oons Honk”, de naam van ons fraaie Jeugdhonk, is een plek waar je onder het genot van een kop 

koffie, een glas fris, een biertje (op vastgestelde tijden) en iets voor de lekkere trek, prima kunt 

vertoeven. Het honk is een mooie plek om voor en na de wedstrijd ervaringen te delen en tevens het 

clubgevoel omhoog te halen. Ons Jeugdhonk wordt gerund door Monique Scholten, in samenwerking 

met de Kantine Commissie en met steun van meerdere vrijwilligers.  

 

 
 

Hygiëne en gezondheid 

Het dragen van scheenbeschermers in het gehele amateurvoetbal is verplicht. Het dragen van 

scheenbeschermers is ook tijdens de trainingen verplicht. Iedere speler van dient zich na de wedstrijd 

c.q. training te douchen alvorens het sportcomplex te verlaten. Dit is om zowel hygiënische als sociale 

redenen. Tijdens het douchen is het dragen van badslippers verplicht. 

 

Sinds 1 januari 2014 is de “Drank en Alcohol Wet” in 

Nederland gewijzigd en geldt dat het schenken van alcohol aan 

jongeren onder de 18 jaar verboden is. Om deze reden heeft De 

Tukkers besloten om op zaterdag in de kantine geen alcohol te 

schenken aan alle jeugdleden en de begeleidende kaderleden. 

Daarnaast is het gehele complex op zaterdag rookvrij. De 

Tukkers wil hiermee zijn jeugdleden zo gezond mogelijk laten 

sporten en ontwikkelen. 
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Vertrouwenspersoon 

Leden of vrijwilligers die geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, 

seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, 

kunnen met problemen terecht bij de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. De taken van deze 

vertrouwenspersoon zijn: 

▪ het verzorgen van eerste opvang van leden of vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en/of 

advies nodig hebben; 

▪ het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is; 

▪ het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals de klachtenprocedure en het 

desgewenst begeleiden, als het lid of de vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij de 

klachtencommissie; 

▪ het bemiddelen en adviseren in situaties met een vertrouwelijk karakter; 

▪ het registreren van gevallen van ongewenst gedrag. 

 

De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met de informatie, er is een geheimhoudingsplicht. De 

vertrouwenspersonen in onze vereniging: Miriam Rekers (m.rekers71@gmail.com) en Mark Bussing 

(leopard-32@hotmail.com). 

 

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons en andere apparatuur waarmee in kleedkamers opnames gemaakt 

kunnen worden is ten strengste verboden. 

 

Alcohol en roken 

In de Drank en Alcohol wet is vastgelegd dat het niet is toegestaan om alcohol te schenken aan 

jongeren onder de 18 jaar. Om deze reden heeft De Tukkers besloten om op zaterdag in de kantine 

geen alcohol te schenken aan jeugdleden en kaderleden. Tevens is het gehele sportcomplex op elke 

zaterdag rookvrij. De Tukkers wil hiermee zijn jeugdleden zo gezond mogelijk laten sporten en 

ontwikkelen. 

Afmelden voor training of wedstrijd 

Het spreekt voor zich dat zodra bekend is dat een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd of 

training hij of zij zich afmeldt bij de betreffende jeugdleider of –trainer (per direct contact, mondeling 

dan wel via een telefoongesprek).  

 

Vervoer bij uitwedstrijden 

De jeugdleiders van de verschillende teams regelen het vervoer bij uitwedstrijden. Het kan zijn dat 

daarbij per toerbeurt een beroep op de ouders wordt gedaan.  

 

Verzekering 

De KNVB heeft een collectieve verzekering afgesloten, van toepassing voor de geregistreerde leden 

maar ook voor vrijwilligers en niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van de 

vereniging. De verzekering is geldig tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan 

trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de 

vereniging dienen (vb. bezoek aan vergaderingen en cursussen), als toeschouwer bij thuis- en 

uitwedstrijden. Ook tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten. Raadpleeg voor de overige 

details de website van de KNVB (www.knvb.nl). 

 

Zoekgeraakte kleding en gevonden voorwerpen 

Om te voorkomen dat er kleding zoek raakt is het verstandig kledingstukken van een naam dan wel 

telefoonnummer te voorzien. Kledingstukken die blijven liggen worden verzameld in de ruimte bij het 

toegangshek van ons sportcomplex (sleutel verkrijgbaar via de medewerker in de kantine). Na verloop 

van tijd worden niet opgehaalde kledingstukken opgeruimd. 
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Team en Pupil van de Week 

Bij elke wedstrijd van De Tukkers 1 wordt een Team van de Week uitgenodigd, waaruit ook de Pupil 

van de Week wordt geselecteerd. Hiervoor komen de JO8-, JO9-, JO10-, JO11- en JO12-teams in 

aanmerking, zie onderstaande indeling. Voor het soepel laten verlopen is een Handboek opgesteld met 

daarin alle gemaakte afspraken. De leiders van de betreffende teams zullen spelers en ouders 

informeren. Coördinatie Team en Pupil van de Week: Bart Weersink 

 

Datum Aanvang Wedstrijd     Team van de week 

            

zondag 29 september 2019 14.00u De Tukkers 1 - TVO 1 JO11-1 

zondag 13 oktober 2019 14.00u De Tukkers 1 - WVV'34 1 JO11-2 

zondag 27 oktober 2019 14.00u De Tukkers 1 - RSC 1 JO10-1 

zondag 10 november 2019 14.00u De Tukkers 1 - DSVD 1 JO10-2 

zondag 1 december 2019 14.00u De Tukkers 1 - Reutum 1 Niet ivm Sinterklaasweekend 

zondag 15 december 2019 14.00u De Tukkers 1 - LSV 1 JO9-3 

zondag 2 februari 2020 14.00u De Tukkers 1 - Borne 1 JO9-2 

zondag 16 februari 2020 14.00u De Tukkers 1 - Avanti W 1 JO9-1 

zondag 15 maart 2020 14.00u De Tukkers 1 - Luctor 1 JO8-1 

zondag 29 maart 2020 14.00u De Tukkers 1 - Losser 1 JO8-2 

zondag 26 april 2020 14.00u De Tukkers 1 - Saasveldia 1 Kabouters 1 

zondag 10 mei 2020 14.00u De Tukkers 1 - MVV 1 niet ivm moederdag 

zondag 24 mei 2020 14.00 u De Tukkers 1 - Grol 1 Kabouters 2 
 

Loterij ten bate van de jeugd 

Bij elke officiële thuiswedstrijd van het eerste elftal van De Tukkers wordt er een verloting gehouden 

waarvan de opbrengst ten goede komt aan de jeugdafdeling van De Tukkers. Spelers van de JO13-

teams worden via hun leiders geïnformeerd over wie er wanneer per toerbeurt zijn of haar 

medewerking dient te verlenen. Coördinatie loterij: Bernadette Haarhuis. 

 

Wat te doen bij ongelukken en calamiteiten? 

Allereerst je gezond verstand gebruiken. Doe wat je moet doen, in het belang van De Tukkers, het 

team, de spelers en jezelf. Meld dergelijke voorvallen altijd aan de Werkgroep Jeugd.  

 

Website De Tukkers 

De website van De Tukkers (www.detukkers.nl) biedt allerhande actuele en achtergrondinformatie. Je 

vindt er de teamindeling, het wedstrijdprogramma, de stand. Tevens vind je er nieuwsberichten en de 

contactgegevens van de kaderleden. De Werkgroep Jeugd roept kaderleden en jeugdspelers op om dit 

medium veelvuldig te raadplegen en tevens van relevante berichtgeving te voorzien. Coördinatie 

website: Martijn Drop. 

 

Nieuwsbrief 

Op regelmatige basis verspreidt  de Werkgroep Jeugd een Nieuwsbrief met daarin relevante informatie  

voor alle betrokkenen binnen de jeugd van De Tukkers.  

 

Privacy wetgeving 

Wij willen dat onze leden zich volledig kunnen focussen op het uitoefenen van hun sport en een juiste 

en veilige omgang met hun persoonsgegevens als een vanzelfsprekend iets kunnen beschouwen. Om 

voor onze leden aan te geven op welke manier wij omgaan met hun persoonsgegevens, is een 

privacyverklaring opgesteld. Hieronder vind je dit privacyverklaring. 
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Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens over jou als lid van onze vereniging. Het zijn gegevens die wat over 

jou vertellen of die we in verband kunnen brengen met jou. Wanneer je lid wordt van onze vereniging 

hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. We moeten bijvoorbeeld weten hoe je heet, waar je 

woont, wanneer je bent geboren en hebben onder meer een rekeningnummer van je nodig om de 

contributie af te kunnen schrijven. Een rekeningnummer zelf is geen persoonsgegeven, maar wordt dit 

wel wanneer jouw naam hieraan gekoppeld is. 

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? 

In eerste instantie vooral voor het inschrijven van onze leden in ons eigen ledenbestand en in het 

ledenbestand van de KNVB. Om speelgerechtigd voor onze vereniging te worden heeft de KNVB 

enkele persoonsgegevens nodig. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor onze financiële 

administratie en onze ledenadministratie. Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

hebben we een e-mailadres nodig. 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken we? 

De persoonsgegevens liggen vast in ons ledenadministratiesysteem: Sportlink. Dit is een goed 

beveiligd systeem waarin persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen. De persoonsgegevens die hierin 

vastgelegd zijn, zijn: 

▪ Naam, adres, woonplaats 

▪ Geboortedatum 

▪ Geslacht 

▪ E-mailadres 

▪ Telefoonnummer 

▪ Nationaliteit 

▪ Geboorteland 

▪ Paspoort- of ID-kaartnummer 

▪ IBAN 

▪ Lidnummer 

 

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren, hangt af van de situatie. Natuurlijk worden deze gegevens 

minimaal bewaard voor de periode dat je lid bent van onze vereniging. Zeg je jouw lidmaatschap op? 

Dan worden je gegevens maximaal twee jaar in ons systeem bewaard. Ben je bij ons in dienst geweest 

of heb je op een of andere manier vergoeding ontvangen voor diensten aan onze vereniging? Dan zijn 

we vanuit financiële verantwoording verplicht je gegevens nog zeven jaar na beëindiging 

lidmaatschap/samenwerking te bewaren. 

 

Met wie delen we persoonsgegevens? 

In principe delen we persoonsgegevens van onze leden nooit met mensen buiten onze vereniging. Dit 

geldt zeker wanneer het commerciële en/of marketingdoeleinden betreft. Omdat je lid bent van de 

KNVB beschikken zij over inzage in jouw persoonsgegevens. Wanneer politie, justitie, 

toezichthouders en de Belastingdienst gegevens van onze (oud-)leden vragen op basis van hun 

wettelijke bevoegdheid, zijn wij in veel gevallen genoodzaakt mee te werken. Verder kan de rechter 

besluiten dat wij als vereniging persoonsgegevens van een of meerdere leden aan moeten leveren. 

Bij het gebruiken van onze website kan het zijn dat gegevens over jou (o.a. cookies, en een IP-adres) 

verwerkt worden door derde partijen als Google (maps), Facebook en je internetprovider. Wil je hier 

meer informatie over, dan verwijzen we je graag naar de privacypagina’s van de betreffende partijen.  

 

Eenieder heeft te allen tijde het recht om bij onze vereniging te vragen welke persoonsgegevens we 

van hem/haar verwerken. Daarnaast is het mogelijk om je persoonsgegevens te laten aanvullen, 

wijzigen of verwijderen. Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten verwijderen zullen we hier 

gehoor aan geven, tenzij we op basis van de wet of regels en richtlijnen deze gegevens blijvend nodig 

hebben. Indien je inzage in je persoonsgegevens wenst, deze wilt aanvullen, wijzigen of verwijderen 

kun je contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging door het verzoek, voorzien van een 

kopie identiteitsbewijs, te sturen aan RKSV De Tukkers, t.a.v. het secretariaat 

Binnen vier weken ontvang je een schriftelijke reactie op je verzoek. 
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10. Indeling seizoen 2019-2020 

 
JO19-1   JO19-2 

1 Nick Scholten   1 
Sem Dierink 

2 Jim ter Mors   2 
Ime Veldhof 

3 Robin Kuipers   3 
Mart Koopmans 

4 Tommie Wolbers   4 
Siem Scheurink 

5 Wessel Ubbink (K)   5 
Joost Scherfke 

6 Sam Lansink   6 
Gijs Pouwels 

7 Jop Beld   7 
Youssef Alfajr 

8 Guus Demmer   8 
Jelmer Velthof 

9 Joep Kuipers   9 
Simon Wesselink 

10 Quinten Morskieft   10 
Ivo van den Bruggen 

11 Kenneth ter Horst   11 
Rens ter Mors (K) 

12 
Luke Jaarsbergen 

  12 
Sem Godeke 

13 Jelle Lansink   13 
Speler JO19-1 

14 Wout van Leyenhorst     
Wordt nog aangevuld...  

15 Joris Meijerink     
  

16 Tim Blankenvoort   Niveau 4e klasse 

Niveau Hoofdklasse   
Training 

Jur Oude Elbering 

Training 

Ken Roling   donderdag 20.00 - 21.15u 

maandag 20.00 - 21.30u   Leider Jasper Meijer  

Training 

Ken Roling   Leider Jasper Hofhuis 

woensdag 20.00 - 21.30u   Leider Jur oude Elbering 

Tr/Coach Ken Roling   Leider Riemer Eidhof 

Ass. scheids Randy Veldhuis       

Leider Wouter Kemerink       

Leider Bart oude Avenhuis       

      
    



 
Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers 2019-2020 

 

         

 

27 

 

          

JO17-1   JO17-2 

1 
Timco Stokkingreef (K) 

      

2 
Joep Kemna 

     

3 
Teun Rekers 

     

4 
Sam Lesscher 

     

5 
Ron Veldhuis 

      

6 
Sven Masselink 

      

7 
Milan Beldhuis 

      

8 
Bram Lucas 

      

9 
Hugo Demmer 

      

10 
Jelte Nijhuis 

      

11 
Niek Broekhuis 

      

12 
Mark Morshuis 

     

  
  

      

Niveau Eerste Klasse       

Training 

Wout Lubben   
 

  

maandag 20.00 - 21.30u     

Training 

Wout Lubben   
 

  

donderdag 17.30 - 19.00u     

Tr/Coach Wout Lubben      

Leider Robin Eidhof      

Leider Robin Kwast      

Leider Simon Wolfkamp      

 
JO15-1   JO15-2 

1 
Lars Morshuis 

  1 
Milan Woudstra 

2 
Milan Huisman 

  2 
Loed Lesscher 

3 
Gijs Arends 

  3 
Jesse Keemers 

4 
Dries Velthof 

  4 
Billie Kemna 

5 
Sem Kienhuis 

  5 
Rick Stamsnieder 

6 Chiel Masseling (K)   6 Tycho Meijer 

7 Justa Morshuis   7 Wessel Veldhof 

8 Lars Scholten   8 Dennis Rikmanspoel 

9 Dylan Kamphuis   9 Lars Karssies (K) 

10 Floris Brey   10 Rieme Nijhuis 

11 Timo Velthof   11 Tijn Droste 

12 Sepp Brink   12 Siem Nijland 

13 Bram Koopmans   13 Dylan Collet 

14 Joep Zuithof   14 Boris Hoek 

Niveau 2e klasse       

Training 
Marco Stege   Niveau 4e klasse 

Dinsdag 18.15 - 19.45u   
Training 

Vacature 

Training 
Luuk Oerbekke   Maandag/ dinsdag 

Donderdag 18.00 - 19.30u   
Training 

Vacature  

Tr/Coach Marco Stege   Woensdag / donderdag 

Tr/Coach Luuk Oerbekke   Leider Willem Lansink 

Leider Wouter Breij   Leider Bas Stamsnieder 

      Leider Mike ter Haar 
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JO15-3   JO15-4M 

1 Milan Nijkamp   1 Mies Rekers 

2 Lukas Veldhof   2 Anouk Pouwels 

3 Merlijn van der Aa   3 Roxan Kuipers 

4 Guus Geuke (K)   4 Pip Ten Velde 

5 Mart Veldhof   5 Fiep Ten Velde 

6 Huzalfa Alfajr   6 Kirsten Oude Monnink 

7 Salim Basmaji   7 Zara Beldhuis 

8 Youri Bats   8 Lieke Koopmans 

9 Bram Scheurink   9 Lois Wesselink 

10 Jip Scheurink   10 Holly ter Mors 

11 Ties Wesselink   11 Fleur Voortman 

12 Luuk Hesselink   12 Britt Timmerije 

13 David Fidder   13 Elle Kloosterhof 

14 Stijn Haarman   14 Luca Fischer 

15 Stan Broenink       

Niveau 5e klasse   Niveau 5e klasse 

Training 
Vacature   

Training 
Marell ten Velde 

Maandag/ dinsdag   Dinsdag 18.30 - 20.00u 

Training 
Vacature    

Training 
Rosan oude Vrielink 

Woensdag / donderdag   donderdag 18.30 - 20.00u 

Leider     Tr. /Coach Rosan oude Vrielink 

Leider Michael Bats   Leiders Frank Rekers, Walter Kuipers 

      Leidsters Eveline Wesselink, Miriam Rekers, 

 

 
JO13-1 (11v11)   JO13-2 (11v11) 

1 Jelle Stokkingreef   1 
Luc Leemhuis 

2 Tom Hesselink   2 
Guus Diepenmaat 

3 
Sam Rekers 

  3 
Lucca Stroot 

4 
Jelle Veldhof 

  4 
Daan Reekers 

5 
Mees ten Velde 

  5 
Wes Rikmanspoel 

6 
Stijn Borgerink 

  6 
Boet Velthof 

7 Job Haarhuis   7 
Tom Blomhaert 

8 
Ruben Rikmanspoel (K) 

  8 
Stijn Brookhuis 

9 
Hein Wissink 

  9 
Hidde Woldendorp (K) 

10 
Gijs Maathuis 

  10 
Tieme Kemperink 

11 
Jorn Masselink 

  11 
Hidde Kuipers 

12 
Jareck Letteboer 

  12 
Melle Woldendorp 

13 
Duuk Kemperink 

  13 Jesse Verver 

  
  

  14 Anne Pasveer 

  
  

  15 Bente Pasveer 

  
  

  
Niveau 5e klasse 

  
  

  

Training 

Hidde Eidhof 

Niveau 1e klasse   
Maandag 18.30 - 20.00u 

Tr/Coach 

Joost Kroeze   

Training 

Ivo Velthof 

maandag 18.15 - 19.45u   
Donderdag 18.30 - 20.00u 

Tr/Coach 

Thijs Kuipers   
Tr/Coach Ivo Velthof 

woensdag 18.15 - 19.45u   
Leider Tim Jansen 

Leider Patrick Maathuis    
Leider Mika Kizildag 

Ass. Scheids Vacature   
Leider  Marco Reekers 
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JO12-1 (8v8)   
 

  MO13-1 (8v8) 

1 Thies Brookhuis 
 

1 Doke Demmer 

2 
Jouke van der Aa (K)  

2 Amke Booijink 

3 
Enzo Wolbers  

3 Daniek Collet 

4 
Dries Egberink  

4 Elle Stamsnieder 

5 
Stijn Rikmanspoel  

5 Emma Gossen 

6 
Jorn Rikmanspoel  

6 Doutzen Lansink 

7 
Yuna van der Aa  

7 Yfke Boelens 

8 
Meike Veldhof  

8 Evy Leemhuis 

9 Noah Kienhuis 
 

9 Roos ten Velde 

    
 

Niveau  3e klasse 

Niveau 3e klasse 
 

Trainer Laura Kemna 

Trainer Wout Borgerink 
 

  Maandag 18.45 - 20.00u 

  Maandag 18.15 - 19.30u 
 

Trainer Lisa Weber 

Trainer Michel Rikmanspoel 
 

  Woensdag 18.30 - 19.45u 

  Woensdag 18.15 - 19.30u 
 

Leider Lisa Weber 

Leider Kars Velthof 
 

Leider Ouders op roulatiebasis 

Leider Jeroen Drop       

 
 

JO11-1 (8v8)   JO10-1 (6v6) 

1 Tim Rikmanspoel (K)   1 
Mats Hofsté 

2 Jan oude Nijhuis   2 
Jan Gossen (K) 

3 Joep Reekers   3 
Tieme Booijink 

4 Lex Kuipers   4 
Kick Hesselink 

5 Maurit Borgerink   5 
Joep Egberink 

6 Mees Hassels Mönning   6 
Cas Peulken 

7 
Jesper Veldman 

  7 
Stijn Ikink 

8 
Job Droste 

  Niveau 1e klasse 

9 
Timo Wissink 

  
Trainer 

Gerard Braakhuis /Hugo Demmer 

10 
Mauck Bussing 

  maandag 18.00 - 19.15u i.c.m. JO10-2 

Niveau 2e klasse   
  

Bert P. / Enrico G. / Gijs A. en Dries V. 

Trainer 

Bas Hassels Mönning   woensdag 17.00 - 18.30u i.c.m. JO10-2 

Dinsdag 18.00 - 19.15u   Leider Guus Egberink 

Trainer 
Niek oude Nijhuis  

  Leider Bert Peulken 

Donderdag 18.00 - 19.15u   Leider Enrico Gossen 

Tr/Coach Bas Hassels Mönning   Leider Richard Ikink 

Leider Sandor Wissink      

Leider Vacature      
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JO10-2 (6v6)   JO9-1 (6v6) 

1 Jort van der Aa (K)   1 
Hidde Derksen 

2 
Kay Kuipers 

  2 
Wout Habers 

3 
Joris van der Aa 

  3 
Thijmen ten Berge 

4 
Dries Olthof 

  4 
Guus Roeleveld 

5 Jesse Nijland   5 
Jasper Geeshink 

6 Wes Kemperink   6 
Bram Schabbink 

7 Cas Haarman   7 
Luc Maathuis 

Niveau 3e klasse   Niveau 2e klasse 

Trainer 

Gerard Braakhuis / Hugo Demmer   
Trainer 

Patrick Maathuis / Graets Braakhuis 

maandag 18.00 - 19.15u i.c.m. JO10-1   maandag 17.30 - 18.45u, i.c.m JO9-2 

Trainer 
Bert P. / Enrico G. / Gijs A. en Dries V. 

  
Trainer 

Luuk O./ Joep Z. en Lars M. 

woensdag 17.00 -18.30u i.c.m. JO10-1   Woensdag 17.30 - 18.45u, i.c.m JO9-2 

Leider Niek van der Aa   Leider Hans Derksen 

Leider Ouders op roulatiebasis   Leider Marco Geeshink (reserve) 

      Leider Niels ten Berge 

        

JO9-2 (6v6)   JO9-3 (6v6) 

1 Teis Telgenhof oude Koehorst   1 Mamadi Keita 

2 
Gijs Leemhuis 

  2 
Morris ten Velde 

3 
Fedde Woldendorp 

  3 
Siem Veneman 

4 
Luuk Boers 

  4 
Luuk Geeshink 

5 
Thijs Veldhof 

  5 
Levi van der Aa 

6 
Boet Braakhuis 

  6 
Teun Bekke 

7 Sven oude Nijhuis   7 Dex Rikmanspoel 

          

Niveau 2e klasse   Niveau 3e klasse 

Trainer 

Graets Braakhuis / Patrick Maathuis   

Trainer 

Richard Veneman 

maandag 17.30 - 18.45u, i.c.m JO9-1   Maandag 18.00 - 19.15u 

Trainer 
Luuk O./ Joep Z. en Lars M. 

  

Trainer 

Richard Veneman 

Woensdag 17.30 - 18.45u, i.c.m. JO9-1 
  Woensdag 18.00 - 19.15u 

Leider Gilbert Leemhuis   Leider Pascal Geeshink 

Leider Bjorn oude Nijhuis   Leider Richard Veneman 
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JO8-1 (6v6)   JO8-2 (6v6) 

1 Boet Nijkamp   1 Sem Oerbekke 

2 Pim Bergmans   2 Tijn Boeve 

3 Cas Vennegoor   3 Mees Turenhout 

4 Guus ter Haar   4 Sven Kroeze 

5 Stef Kroeze   5 Vajen Velthof 

6 Milan Veldscholten   6 Joep oude Steenhof 

7 Siebel Lansink   7 Jop oude Nijhuis 

      8 Lenn Bussing 

Niveau 3e klasse   Niveau 4e klasse 

Trainer 

Vacature   

Trainer 

Vacature 

Dinsdag   Dinsdag 

Trainer 

Hans Fidder en Kurt Velthof   

Trainer 

Hans Fidder en Kurt Velthof 

Donderdag 18.00 - 19.15u i.c.m. JO8-1 
  

Donderdag 18.00 - 19.15u i.c.m. JO8-1 

Leider Gerald Lansink   Leider 
Mark Bussing 

Leider Brian Ter Haar   Leider Arjan oude Nijhuis 

Leider Ouders op roulatiebasis   Leider Ouders op roulatiebasis 

 

 
Kabouters 

1 Finley Keukelaar 

2 Lot Kleijsen 

3 Tim Veneman 

4 Ben Nijhuis 

5 Lotte Boers 

6 Jesse Beld 

7 Gijs Olthof 

8 Emma Alberink 

9 Lize Vennegoor 

10 Daan Veldscholten 

11 Fumba Keita 

12 Lucas Veldhuis 

13 Jan Velten 

14 Bram Beld 

15 Just Bussing 

16 Hessel Poppink 

    

Leider Luc Beld 

Leider John Poppink 

Leider Vacature 
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Veld- en kleedkamerindeling trainingen 

 

 

Colofon 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

 

Deze Infogids Jeugd De Tukkers is met de grootst mogelijke zorg tot stand gebracht. Het vormt een 

leidraad voor allen die direct of indirect met de Jeugd van De Tukkers te maken hebben. De Infogids 

Jeugd De Tukkers wordt één keer per jaar uitgebracht. Tussentijdse wijzigingen worden via 

Nieuwsbrieven en de website van De Tukkers gecommuniceerd. 

Werkgroep Jeugd De Tukkers 

2 september 2019 


