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voorwoord 

 
Dit informatieboekje is bedoeld voor (nieuwe) jeugdleden en hun ouders. 
 
Het bestuur, de trainers, hoofdbegeleiders en teambegeleiders van SC Spirit '30 geven met dit boekje 

een profielschets van onze vereniging. Hopelijk krijgt u hierdoor de zekerheid dat SC Spirit '30 uw kind 

als voetballend lid “waard” is. 
 
Omdat informatie over trainingstijden, contributies en adresgegevens regelmatig verandert, wordt 
dit vermeld op de website www.spirit30.nl. Mogelijke andere wijzigingen worden gedurende het 
seizoen ook op de website gepubliceerd. 
 
Mochten er na het lezen van dit informatieboekje nog onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact 
opnemen met een bestuurslid of een lid van de jeugdcommissie. Hun namen en telefoonnummers 
zijn te vinden op de website www.spirit30.nl. 

 
Met sportieve groeten, 
Bestuur van SC Spirit '30 
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Voetbalvereniging SC Spirit '30  

 
Voetbalvereniging SC Spirit '30 is opgericht op 30 november 1930 en bestaat momenteel uit ongeveer 
550 spelende leden. Deze leden kunnen worden ingedeeld in de volgende groepen: 
 Senioren – Junioren – Pupillen 
Dit informatieboekje is bedoeld voor de Junioren en Pupillen, in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 18 
jaar, jongens en meisjes. 
 
De jeugdafdeling van SC Spirit '30 kent ongeveer 350 junioren en pupillen, verdeeld over verschillende 
leeftijdsgroepen. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de categorie waartoe een lid behoort. 
 
A-junioren 17 – 18 jaar 
B-junioren 15 – 16 jaar 
C-junioren 13 – 14 jaar 
D-pupillen 11 – 12 jaar 
E-pupillen 9 – 10 jaar 
F-pupillen 7 – 8 jaar 
Minipupillen 5 – 6 jaar 
 
Het ledental van SC Spirit '30 groeit gestaag, mede dankzij de toename van het aantal inwoners in 
Hoogkarspel en de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers. 

Algemene doelstelling 

SC Spirit '30 stelt zich ten doel haar leden de voetbalsport op de voor hen meest plezierige wijze te 

laten bedrijven. 
 
Er wordt aandacht besteed aan leden die prestaties voorop stellen alsmede aan leden die voetballen 
als recreatie.  
 
Daarbij wordt steeds gestreefd naar het verhogen van het saamhorigheidsgevoel bij de leden 
onderling. 
 
SC Spirit '30 probeert een aantrekkelijke vereniging te zijn voor jongens en meisjes waarbij zij hen via 
een geleidelijke weg en op verantwoorde wijze naar een hoger voetbalniveau probeert te brengen, 
waarbij het plezier centraal staat en elk team de aandacht krijgt dat het behoeft. 
 
SC Spirit '30 wil een “klimaat” creëren waarbij, tijdens het groeiproces van jeugdlid naar senior, de 
leden betrokken blijven bij en behouden voor de vereniging. 
 
In 2015 is het beleidsplan van SC Spirit '30 voor de komende jaren opgesteld. 
Dit beleidsplan is beschreven in document: Beleidsplan 2015 - 2020 doelgericht. 
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Uitgangspunten van onze club ten aanzien van het leren voetballen  

1. Opleiding in ons jeugdvoetbal is van primair belang, het resultaat van een wedstrijd is daaraan 
ondergeschikt. Het leveren van prestaties is niet onbelangrijk, maar de opleiding staat centraal. 

2. Het doel van het voetbalspel is het maken van doelpunten en niet in eerste instantie het 
voorkomen van doelpunten. 

3. Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk kunnen spelen met inachtname van lichamelijke en 
geestelijke kenmerken/eigenschappen. 

4. De creativiteit van de individuele speler moet blijven bestaan. 
5. De kweekvijver is de eerste kennismaking met het voetbalspel, plezier met de bal staat voorop. 

Pupillentraining is grotendeels gericht op het aanleren van basisvaardigheden. Juniorentraining is 
meer gericht op de wedstrijd en tactiek. Techniektraining en het circuitmodel dient als een rode 
draad in de pupillentrainingen aanwezig te zijn. 

6. Het verzorgen van trainings- en oefenactiviteiten door bekwame en bij voorkeur gecertificeerde 
trainers. 

7. Het realiseren van aan verschillende prestatieniveaus en leeftijdscategorieën aangepaste 
training, coaching en begeleiding. SC Spirit '30 streeft ernaar dat alle jeugdteams minimaal twee 
keer in de week trainen. 

8. Trainers en coaches dienen hun eigenbelang ondergeschikt te stellen aan het clubbelang. Het 
belang van de spelers staat altijd voorop. 

9. Communicatie is een voorwaarde voor goede begeleiding. Elkaar op tijd informeren, o.a. door 
het houden van informatie/ thema/ introductie avonden voor trainers, coaches en ouders. 
Ouders opbellen, informeren en bevragen. Geef de jeugd medezeggenschap en 
medeverantwoordelijkheid met behulp van de jeugdraad. Laat meedoen, meedenken en 
meepraten. 

10. Zorgdragen voor het organiseren van extra trainingen, deelname aan oefenwedstrijden of 
toernooien wanneer geen competitie wordt gespeeld. 

11. Gebruik van een spelervolgsysteem ten behoeve van optimale ontwikkeling van elke speler. 
12. Er moet zorg worden gedragen voor zo optimaal mogelijk trainingsmateriaal, waarbij aandacht 

dient te zijn voor regelmatige controle op kwantiteit en kwaliteit. 
13. Vanaf de E-pupillen structurele selectie. 
14. Bijzonderheden bij overgang van minipupil naar de F-pupillen: de hoofdgeleider F dient bij deze 

overgang rekening te houden met leeftijd en sociale voorkeuren. Er geldt geen selectiebeleid op 
basis van kwaliteit. 

15. Bijzonderheden bij overgang van F-pupillen naar E-pupillen: er wordt naar gestreefd om spelers 
afkomstig van hetzelfde team met hetzelfde niveau bij elkaar te houden. Bij uitzondering wordt, 
in overleg met de TC, een speler doorgeschoven naar de E-selectie. 
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Aanmelden en afmelden 

Aanmelden als nieuw lid moet in principe vóór 31 mei van elk jaar gebeuren, omdat voor die datum 
de overschrijving van een andere vereniging (indien nodig) naar SC Spirit '30, via de KNVB, 
geregeld moet zijn. 
 
Meld je je voor het eerst aan bij onze vereniging, dan kan dat op elk gewenst moment via de 
ledenadministratie. Afhankelijk van de speel- en trainingsmogelijkheden word je dan ingedeeld en 
ben je al naar gelang het tijdstip van aanmelding, een gedeelte van de contributie verschuldigd (in 
ieder geval de minimaal verschuldigde bondsbijdrage). 
 
Wanneer uw zoon of dochter kennis wil maken met de voetbalsport of onze vereniging dan is het 
mogelijk om op vrijwillige basis een aantal keren mee te trainen. 
 
Ook bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer of adres, verzoeken wij iedereen dit door te 
geven aan de ledenadministratie. 
 
Als je van plan bent te gaan stoppen met voetballen bij SC Spirit '30, meld dit dan vóór 1 mei schriftelijk 

of per e-mail bij de ledenadministratie. Dit in verband met de voorbereiding en de teamindelingen 
voor het nieuwe seizoen.  

Selectievoetbal en niet selectievoetbal  

Afhankelijk van selectiecriteria zoals aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheden 
worden jeugdvoetballers ingedeeld in zogenaamde selectieteams en niet-selectieteams. Binnen de 
vereniging is er plaats voor beide, ieder team krijgt de aandacht dat het behoeft qua materiaal en 
middelen. De nadruk bij selectieteams ligt op prestatie. Het spreekt voor zich dat ook persoonlijke 
omstandigheden een rol kunnen spelen bij het wel (of juist niet) selecteren.  

Meisjes en jongens 

Bij SC Spirit '30 kunnen jongens en meisjes in alle categorieën samen of apart voetballen. Bij de 
minipupillen spelen jongens en meisjes echter in een gemengd team. 
 
Vanaf de F-pupillen worden er - indien mogelijk - aparte meisjes en jongensteams samengesteld. Hier 
kunnen echter uitzonderingen op gemaakt worden, indien daar behoefte aan is kunnen talentvolle 
meisjes ook in jongensteams worden ingedeeld. Bij SC Spirit '30 zijn er aparte meisjes teams, omdat 

gebleken is dat ouders en meisjes vanaf de F-pupillen dit wensen. 
 
Met ingang van het seizoen 2010-2011 bestaat per team de mogelijkheid tot keuze van: meisjes 
tegen meisjes / meisjes tegen jongens / meisje met jongens. Met uitzondering van de F-pupillen 
omdat daar nog geen aparte meisjes competitie voor is, de F-meisjes worden ingedeeld in een 
gemengde competitie.  
 
De coördinator is verantwoordelijk voor de indeling van de teams en beslist in overleg met de TC in 
welke competitie de meisjes uitkomen. Alle uitzonderingen zullen met de coördinator besproken 
moeten worden. Deze beslist uiteindelijk of er aan de wensen van kinderen en/of ouders kan worden 
voldaan. 
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Minipupillen 

contributie 

Contributie voor een minipupil is € 67,00 per jaar, in geval van automatische incasso € 57,00. 
(in dat laatste geval dient een “machtigingsformulier automatische incasso” te worden ingevuld en 
ingeleverd bij de ledenadministratie). 

training 

Je mag trainen vanaf het moment dat je vijf jaar bent geworden. Om dat te kunnen doen heb je 
sportkleding nodig, met voetbalschoenen en scheenbeschermers. Als je nog geen voetbalschoenen 
hebt mogen andere sportschoenen ook. Welke sportkleding je draagt tijdens de training mag je zelf 
bepalen. 
 
De trainingen beginnen eind augustus / begin september en duren tot eind mei. Tijdens 
schoolvakanties wordt er niet getraind. Ook als het te koud is gaat de training niet door, dat wordt 
bekend gemaakt via e-mail. Elke minipupil krijgt in augustus een e-mail bericht met de precieze 
gegevens waar en wanneer de training begint. 
 
De minipupillen trainen normaal gesproken elke woensdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur op het 
kunstgrasveld bij de kantine. (We zoeken daarvoor nog minimaal twee trainers. Ervaring hoef je (nog) 
niet te hebben.) De trainers zetten de materialen klaar en ruimen deze aan het einde weer op en 
geven de training waarvoor veel oefeningen al op papier staan. 
Wie zin heeft om ons te komen helpen bij de training is meer dan welkom. Als we niet genoeg 
trainers hebben bestaat de kans dat de minipupillen in twee groepen worden opgedeeld, en dat 
iedereen eens in de twee weken traint. Dat willen we liever niet… Let op: trainen is leuk! Training 
geven ook. 

wedstrijden 

Als je vijf en een half jaar bent geworden mag je meedoen met de competitie, je begint dan met de  
najaars- of voorjaarscompetitie. Vanaf half september tot half december, en van begin februari tot 
half mei, voetballen de minipupillen in een competitie met teams van veldvoetbalverenigingen uit de 
gemeente Drechterland. De wedstrijden worden vrijwel altijd gespeeld bij SC Spirit ’30 en bij De 
Valken in Venhuizen, en heel soms bij Woudia (Westwoud), ASV (Venhuizen), of WSW (Wijdenes). 
 
Dat betekent dat je in een leuk team wordt ingedeeld, en dat je van SC Spirit ‘30 een mooi 
voetbaltenue te leen krijgt. Je moet wel zelf zorgen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers. 
Dan mogen jullie elke zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur twee voetbalwedstrijden spelen van 20 
minuten. 
 
Wedstrijden zijn op echte velden met doeltjes, tussen twee teams van vier spelers elk, zonder 
keepers. We spelen om een echte beker, die half december wordt uitgereikt. 
 
In de winter houden we een korte winterstop, voor de trainingen en de wedstrijden, maar dan 
hebben we nog wel een zaalvoetbaltoernooitje in de Sluis. In februari gaan we meestal weer 
beginnen, dan begint de nieuwe competitie, ook dan wordt weer om de beker gespeeld. Aan het 
einde van het seizoen sluiten we vaak af met een toernooitje ergens in West-Friesland. 
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Elk team heeft trouwens één en liefst twee begeleiders nodig, tijdens de wedstrijden. Uit ervaring 
weten wij dat de ouders vrijwel allemaal elke wedstrijd van hun kinderen bezoeken. Dan is het een 
kleine moeite om het team met deze sterren te begeleiden. Coach-kwaliteiten of verstand van 
voetbal hoef je niet te hebben, want de kinderen gaan in het veld toch lekker hun gang. Maar een 
enthousiaste aansporing, soms reservespelers wisselen, een aai hier en een veter strikken daar, en 
tenslotte de kinderen laten douchen na afloop, daar hebben we wel begeleiders voor nodig. 
Schroom niet en meld je aan! Het is ontzettend dankbaar werk, het voetbal van de minipupillen is 
het mooiste wat er is, en je bent er toch altijd bij, dus wat let je? 
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teamsamenstelling 

Bij het indelen van de teams kijken we naar je leeftijd, op welke school je zit, met wie je graag in een 
team wilt spelen (je mag één voorkeur opgeven) en welke ouders begeleider willen zijn. 
 
Nu is het belangrijk dat alle kinderen die zich willen opgeven, dat op tijd doen. Want als ze dat pas in 
augustus of september doen, dan zijn de teams vaak al samengesteld. Daardoor kunnen ze niet altijd 
meer bij hun klasgenootjes of vriendjes worden geplaatst, dat is wel jammer. 
 
Dus, als je vriendjes of klasgenootjes hebt die zich nog niet hebben opgegeven, vertel ze dan dat ze 
dat snel moeten doen, want dan kunnen wij bij de indeling ook rekening houden met hun wensen! 
De ouders die begeleider willen zijn vraag ik hierbij om z.s.m. contact met mij op te nemen zodat ik 
elk team kan indelen met minimaal één begeleider. 

informatie, nieuws en programma 

Als je naar de website gaat: www.spirit30.nl en je klikt op LIDMAATSCHAP- LID WORDEN kun je 
diverse formulieren vinden. 
 
Onder NIEUWS, ACTUEEL, CHAMPIONS LEAGUE staat het programma en de stand. 
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Normen en waarden 

Binnen onze vereniging zijn het de coaches en trainers die het dichtst bij de voetbaljeugd staan. Zij 
hebben de belangrijke taak om de clubregels en normen en waarden over te brengen aan de 
voetbaljeugd. Om deze regels aan elke coach / trainer duidelijk te houden wordt er door hen gebruik 
gemaakt van een Coach Infomap en een Trainer Infomap. Deze infomappen geven richtlijnen aan, 
hoe en op welke wijze er met jeugdvoetballers omgegaan dient te worden. Ook de jeugd- en 
oudergedragsregels staan staan in de mappen vermeld. 
 

School- en thuissituatie 

Het is belangrijk dat coaches en trainers op de hoogte zijn van problemen in de thuis- of school-
situatie van jeugdleden. In overleg kunnen afspraken gemaakt worden waarbij het belang van het 
kind altijd voorop staat. Indien er dringende zaken zijn is de voorzitter van het TC het aanspreekpunt. 
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Kledingvoorschrift  

Onze vereniging speelt in een rood shirt (met SC SPIRIT’30 embleem), witte broek en blauwe kousen. 
Daarbij zijn scheenbeschermers verplicht. Op wedstrijddagen adviseren wij een trainingspak te 
dragen over de wedstrijdkleding in de voorbereiding op de wedstrijd.  
 
SC SPIRIT’30 heeft met ingang van het seizoen 2013/2014 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel 

om elk team te voorzien van een correct en uniform wedstrijdtenue (shirt, broek en kousen). Ieder 
als speler geregistreerd lid betaalt jaarlijks een verplichte financiële bijdrage in het fonds. Deze 
verplichte bijdrage wordt aan het begin van het seizoen automatisch geïncasseerd en is in de 
contributie opgenomen. Tot en met seizoen 2015/2016 is de verplichte jaarlijkse bijdrage aan het 
kledingfonds 25 euro per lid. Dit geldt vanaf de F-pupillen, de minipupillen betalen niet mee aan het 
kledingfonds. De minipupillen dragen wedstrijdtenues die speciaal voor hun competitie zijn 
aangeschaft. Op de website vindt u verdere informatie omtrent het kledingfonds.  
 
Andere sportartikelen zoals voetbalschoenen, trainingspakken, sporttassen en dergelijke kunt u 
verkrijgen via de webwinkel van SC SPIRIT’30, te vinden op de website.  
 
Als u vragen heeft over de webwinkel of bestellingen, kunt u contact opnemen met:  
Duijn Teamsport 
info@teamsportwinkel.nl 
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Wedstrijden  

De wedstrijden, aanvangs- en vertrektijden worden iedere week vermeld in De Rotonde en op de 
website www.spirit30.nl, waarbij de website de meest actuele informatie bevat. Wedstrijdverslagen, 
foto’s en ander nieuws zijn terug te vinden op onze website. Gemiddeld twee keer per jaar verschijnt 
het clubblad Spiriteiten waarin diverse wetenswaardigheden staan vermeld. 
 
Bij thuiswedstrijden dienen spelers minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 
zijn. Afberichten graag zo spoedig mogelijk doorbellen aan de begeleider van het team, diens 
telefoonnummer staat achter de wedstrijd vermeld in de Rotonde. 
 
Bij uitwedstrijden is het vertrekpunt op de NS-parkeerplaats bij het bruggetje ten zuiden van het 
sportcomplex. 

afgelastingen 

Afgelastingen worden door de consul van SC Spirit '30 direct gepubliceerd op de website van de club, 
www.spirit30.nl 
 
Er zijn ook Apps beschikbaar voor mobiele telefoon, die ervoor (kunnen) zorgen dat u zo snel 
mogelijk wordt geinformeerd over afgelastingen. 
 
Als u nóg eerder op de hoogte wilt zijn verwijzen wij naar NOS teletekst - pagina 603. Daar is te lezen 

of de KNVB de wedstrijden in ons district (West 1) heeft afgelast. 

 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden door de bestuursdienst in ’t Leig, de ontvangstruimte van het 
wedstrijdsecretariaat, verzameld. 
 
Wanneer u of uw kind iets is kwijtgeraakt (zoals een kledingstuk of een fietssleutel), neem dan 
tijdens een van de speeldagen contact op met de bestuursdienst. 
 
In geval van een uitwedstrijd is het verstandig contact op te nemen met de begeleider van het team. 

 

hygiEne 

In de sporttas worden de voetbalschoenen meegenomen in een afzonderlijke plastic tas naast de  
douchespullen en schone kleren. Na de wedstrijd is douchen verplicht. Veelal worden de 
kleedkamers door meerdere teams gelijktijdig gebruikt, dus berg je spullen goed op in je tas. Laat de 
kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) netjes achter.  
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Activiteiten en evenementen 

De activiteiten binnen de jeugdafdeling van SC Spirit '30 zijn ruim en verschillen van karakter. Hoewel 
deelname nooit verplicht wordt gesteld is het zeer prettig dat de begeleiders actief meedoen.  
 
Hieronder een overzicht van mogelijke activiteiten: 
 
• feestavond 
• clinic 
• penalty bokaal 
• Sinterklaas avond 
• wedstrijd van het Nederlands elftal of een profclub bezoeken 
• winterzaalvoetbaltoernooi 
• D & E weekend (zaterdag de gehele dag en ’s avonds allerlei activiteiten op het eigen complex) 
• zelf of door anderen georganiseerde toernooien 
• keeper-promotiedagen 
• KNVB Nike voetbaldagen 
• overige voetbaldagen in samenwerking met de KNVB 
 
Voor de tweedejaars E-pupillen is er bij de thuiswedstrijden de “Pupil van de Week”. Onder 
begeleiding mag een E-pupil dan bij het 1e seniorenteam van SC Spirit '30 meelopen. Hij/zij wordt in de 

voorbespreking voorgesteld en zal de aftrap verzorgen. Tevens krijgt hij/zij een leuke herinnering. 
 
Ieder seizoen neemt de jeugd deel aan enkele toernooien, veelal in het begin en aan het einde van 
het voetbalseizoen. 
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verzekeringen 

Door de KNVB en de vereniging zijn diverse verzekeringen afgesloten. Wij wijzen de bestuurders 
van de auto´s die spelers vervoeren erop dat het noodzakelijk is een inzittendenverzekering voor 
het aantal te vervoeren personen af te sluiten. Schadegevallen dienen in beginsel bij de eigen 
verzekeringsmaatschappij geclaimd te worden. Meestal zorgen zij dan voor de afwikkeling. In 
die gevallen waar het problemen op kan leveren, kan contact worden opgenomen met de 
penningmeester.  
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Kleedkamers en kantine  

SC Spirit '30 heeft de beschikking over 12 kleedkamers. Met het aantal teams op zaterdag is het vaak zo 
dat een kleedkamer gedeeld moet worden met een ander team. Gebruik daarom één zijde van de 
kleedkamer en berg je spullen goed op in je tas. Waardevolle spullen kan je natuurlijk beter 
thuis laten of geef deze af aan je geleider. 
 
Maak de kleedkamer na gebruik ook weer schoon. Hiervoor is in elke kleedkamer een bezem, stoffer, 
blik en een trekker aanwezig.  
 
Meld eventuele beschadigingen direct aan je geleider of de terreindienst. 
 
Boven de kleedkamers is de kantine van ons complex. 
Het is niet toegestaan om deze met voetbalschoenen te betreden. 
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Organisatie bestuur 

Onder het bestuur bestaan de volgende commissies: 
 
• Activiteitencommissie 
• Financiën 
• Jeugdcommissie 
• Kantinecommissie 
• Onderhoudscommissie 
• Public Relations 
• Secretariaat 
• Sponsorcommissie 
• Technische Commissie 
 
Elk van deze commissies wordt aangestuurd door één of meerdere bestuursleden. 
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Profielschets jeugdkaderleden 

Met jeugdkader worden de volgende kaderfuncties bedoeld: trainers, begeleiders, leden van de 
technische commissie, hoofdbegeleiders en jeugdscheidsrechters.  
 
In het algemeen geldt dat wij ernaar streven om taken en functies zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de capaciteit en de interesse van de persoon of personen die de taak of taken vervullen. 
 
Een jeugdkaderlid: 
 
• is enthousiast en gedreven 
• heeft een positieve instelling met geduld en realiteitszin 
• heeft een voorbeeldfunctie en draagt die ook uit 
• kan tegen kritiek 
• is consequent qua discipline en zelfdiscipline 
• kan goed communiceren met jeugdleden en het jeugdkader 

Het werven van nieuwe jeugdkaderleden  

In een vereniging is het van belang dat mensen op hun talenten worden aangesproken en dat ze niet 
worden gevraagd voor iets waar ze geen talent, tijd of zin in hebben. Bij werving is het dan ook zaak 
om de voordelen van een taak in de vereniging te beklemtonen. Je vraagt niet alleen inzet, maar je 
biedt ook wat. Stukje ontplooiing en leiderschap, sociale en bestuurlijke vaardigheden. 
 
De volgende zaken spelen een rol bij de werving: 
 
• persoonlijke benadering (dit blijkt in de praktijk verreweg het beste te werken); 
• uitleg van de taak, communiceer helder en duidelijk wat je van de mensen verwacht; 
• benadruk dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien; 
• benadruk de voordelen van betrokkenheid bij de vereniging; 
• zorg voor begeleiding en van tijd tot tijd voor een stukje waardering. 
 
Nieuwe jeugdkaderleden kunnen worden geworven door alle kaderleden, mits altijd in overleg met 
de voorzitter van het Jeugdcommissie. Bij de introductieavond van nieuwe jeugdleden wordt aan 
ouders een formulier afgegeven (Ouders vrijwilligersformulier) waarop hun interesse voor  
verenigingstaken kenbaar dient te worden gemaakt. Invullen is verplicht. Het is belangrijk dat het 
JC hierop terugkomt c.q. actie onderneemt.  

Ruimte voor maatschappelijke stage 

SC Spirit '30 biedt ruimte voor de jeugd op de middelbare school om hun maatschappelijke stages uit te 
voeren. Dit kan in de vorm van begeleiding bij evenementen (D&E-weekend, toernooien) of het 
fluiten van jeugdwedstrijden (bij de E- en F-pupillen). Hiervan wordt melding gemaakt op de website. 
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Oud papier 

Indien het lid de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt zal hij/zij worden opgenomen in het schema van 
Oud Papier. 
 


