
Notulen ouderbijeenkomst  

13 september 2017  

19.30u 

Ark van Oost  
 

Aanwezigen: Marissa, Liesbeth TC 
Daarnaast was er van elk team, ten minste één ouder, behalve de MB3 en 

MB4. 
 

1. Mededelingen vanuit TC 
 

- Pegasus biedt ieder jeugdteam 2 trainingen aan. Wij verwachten dat 
iedereen ook daadwerkelijk 2 keer komt trainen. Incidentele 

afmeldingen bij trainer.  
- Jeugd kan na trainingen en wedstrijden altijd douchen in de 

kleedkamers van de Ark óf van de zaal waar ze een uitwedstrijd 
spelen. 

- De vereniging levert een trainer, het team (ouders) zoekt zelf naar 
een coach.  

- In geval van een kampioenschap wordt het team gehuldigd in de 

Ark. Zo mogelijk wordt dit gedaan door het bestuur of TC, maar het 
kan ook gebeuren dat de zaalwacht deze taak incidenteel 

overneemt. Mocht een team kampioen worden bij een uitwedstrijd, 
wordt het bij de eerstvolgende thuiswedstrijd gehuldigd.  

 
2. Teams: 

 
- MA1: Geen bijzonderheden 

- MA2: Geen bijzonderheden 
- MA3: Geen bijzonderheden 

- MB1: Trainen 2x in montesorri, willen graag een keer in de Ark 
vanwege het verenigings gevoel. Uitgelegd dat dit komt door 

trainers-combinaties.  
- MB2: Er is nog geen trainer op de woensdag: aangegeven dat we 

hier druk mee bezig zijn.  

- MB3 en MB4: Waren geen ouders van. Er zijn in 2 weken tijd 4 
afmeldingen geweest waardoor er een tekort aan speelsters is in de 

MB4. Daarom komt MB4 te vervallen en moet er een re-indeling 
komen van de teams.  

- MC1: Geen bijzonderheden 
- MC2: Opkomst dinsdag training (Judith) is laag. Komt door 

verschillende redenen (o.a. RCT). Ouders hebben aan het einde van 
de ouderavond met Judith bij elkaar gezeten en met de oplossing 

gekomen: training door laten gaan, maar met extra meetrainers 
vanuit bijv de CMV 



- JA1: Geen bijzonderheden 

- JB1: Geen bijzonderheden 
- JC1: Door verschillende afmeldingen is dit team erg klein geworden. 

Tevens is er wat niveau verschil. Na de ouderavond nagepraat met 3 

ouders van dit team. Graag doorgaan met het team, voor de 
wedstrijden dan invallers zoeken vanuit de MC en eventueel meisjes 

uit de CMV. Er zijn op dit moment geen jongens in de CMV die 
hiervoor in aanmerking komen. Wel zijn er 2 nieuwe aanmeldingen 

geweest om te komen proeftrainen.  
 

3. Rondvraag:  
 

- Wat te doen als je je spelerspas niet mee hebt vanwege bijv invallen 
in een ander team? Antwoord: zorg er voor dat je deze altijd mee 

neemt. Maak voor de zekerheid een foto van de pas, en dan kun je 
in het uiterste geval met een legitimatie en de foto van de pas 

meespelen.  
- Als tip voor volgend jaar: De jongens die vanuit CMV doorstromen 

naar de jeugd beter infomeren (Bijv waar het Montesorri college is 

etc) 
- Als laatste kreeg de jeugd TC nog complimenten over het 

organiseren van deze avond.  
 


