
Als uw zoon / dochter competitie gaat spelen in het voorjaar van 2013, wat betekent dit voor U als 
ouders / verzorgers en wat betekent dit voor vereniging TOEG. 
 
Vanuit de vereniging TOEG wordt er gezorgd voor: 
 
Voor de competitie 

 Uitdelen van de competitie map, in deze map zitten de volgende items: 
o Wedstrijd programma. 
o Uitslag formulieren voor als het team thuis speelt. 
o Een lijst met gegevens van de teamleden en personen die eventueel kunnen invallen 

(mocht dit nodig zijn). 
o Uitleg hoe het formulier ingevuld moet worden. 
o Uitleg hoe de uitslagen op internet moeten worden ingevuld. 

 Uitnodigingen versturen naar de tegenstanders. 
 

Tijdens de competitie 
 Ballen als het team thuis speelt. 
 Beschikbare banen als het team thuis speelt. 
 Ondersteuning als er vragen / problemen zijn. 
 Bij een kampioenschap een huldiging. 

 
De ouders / verzorgers zullen ook een rol moeten vervullen tijdens de competitie. Hieronder staat 
beschreven wat er van U als ouders / verzorgers wordt verwacht. 
 
Wanneer het team een thuis wedstrijd speelt, moeten de volgende punten worden opgepakt door 
de ouders / verzorgers van alle team leden: 

 Minimaal één ouder van het team moet aanwezig zijn(meer is beter)!  
 Zorgen voor iets lekkers voor het team en de tegenstander (Drankje, snoepje, koekje, fruit 

enz.). 
 Het welkom heten van de tegenstander, de begeleiders van de tegenstander een kopje 

koffie / thee aanbieden. 
 Het invullen van de opstelling van het team op het daarvoor bestemde formulier. 
 Het invullen van de uitslagen op het daarvoor bestemde formulier. 
 De aanvoerder vult de uitslagen in op internet (deze taak wordt telkens door dezelfde 

persoon gedaan). 
 Zorgen dat de competitie map aanwezig is. 
 Zorgen dat de KNLTB pas van alle team leden aanwezig is. 

 
Wanneer het team een uit wedstrijd speelt, moeten de volgende punten worden opgepakt door de 
ouders / verzorgers van alle team leden: 

 Minimaal één ouder van het team moet aanwezig zijn (meer is beter)! 
 Het vervoeren van de kinderen naar een andere vereniging. 
 Het invullen van de opstelling van het team op het daarvoor bestemde formulier. 
 Zorgen dat de competitie map aanwezig is. 
 Zorgen dat de KNLTB pas van alle team leden aanwezig is. 

 
Deze taken moeten in onderling overleg worden verdeeld, over de ouders / verzorgers van alle team 
leden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan tijdens de avond dat de competitie mappen worden 
uitgedeeld (in dit geval pas in maart 2013).  


