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1. Opening 
- Indien je niet aanwezig kunt zijn bij de JC vergadering graag even afmelden bij Sjaak en/of 
Liesbeth. 
- JC vergadering zal voortaan op donderdagen gehouden worden om 19.30 uur. Dennis als 
verenigingsmanager zal vanaf 20.00 uur aansluiten bij de vergadering. 
2. Mededelingen voorzitter en ingekomen stukken 
- Notulen laatste DJO.  
Turven gaan Tag rugby spelen. Dit houdt in geen fysiek contact.  
Er is besproken om turven uit de wekelijkse toernooien te halen en één keer in de maand 
een toernooi te laten spelen. Wij als JC zijn hier niet voor. Er zullen een hoop kinderen 
teleurgesteld zijn. Sjaak gaat dit meenemen naar het DJO. 
Colts gaan op zaterdag spelen. 
Eerste dispensatie dag voor junioren en colts is in september. Dispensaties voor Cubs en 
TBM worden in de districten zelf geregeld. Voorkeur gaat uit naar starten in de eigen 
leeftijdscategorie en dan beoordelen of dispensatie wenselijk is. 
Er is een voorstel gedaan om meiden vanaf 16 jaar met de dames senioren mee te laten 
spelen (na dispensatie). Ze mogen dan ook nog voor hun eigen leeftijdscategorie meedoen. 
- Notulen ouderavond. Vanuit de ouders kwam de opmerking dat er door de JC meer 
gecommuniceerd moet worden naar de ouders toe. Voorstel is nu om de notulen van de JC 
vergaderingen op de website te plaatsen. Sjaak gaat met Maarten en/of Marijn bespreken of 
dit mogelijk is. 
3. Verslag vorige vergadering 
- Vooraf inschrijven voor de slob en slootrace kan niet. Het zou leuk zijn als teammanagers 
en trainers mee doen. Deelnemen is voor eigen rekening. Het idee om allemaal een 
wedstrijdshirt aan te doen is geen optie. Dit is niet meer schoon te krijgen. 
- Tentenkamp 2 september. Dennis zoekt trainers, teammanagers zoeken vrijwilligers. 
Slapen vanaf de mini´s. Feanster vragen of hun jeugd wil deelnemen. 
- Teammanagers volgend seizoen: 
Guppen: Lillian 
TBM: Marcel, Sanne, Katelijn 
Cubs: Marja 
Junioren: Jeanette, Gerjo 
Colts: Peter, Liesbeth 
Dennis heeft een lijst gemaakt met taken van een teammanager en stuurt deze lijst door aan 
leden JC. 
- Pilot Talenturen (rugbyschool) is van start gegaan. Er zijn 13 deelnemers. De kosten zijn iets 
hoger dan begroot. Met toestemming van het hoofdbestuur zal er een deel betaald worden 
uit de jeugdpot. 
- Intentie is er om volgend seizoen een TC te starten voor de jeugd. 
4. Jeugdvertegenwoordiger bestuur 
- 
5. DJO  



De JC is van mening dat er altijd iemand heen moet (verenigingsmanager, jeugdvoorzitter, lid 
jeugd TC wanneer die er is). Sjaak gaat voorstellen om verenigingen, als zij niet aanwezig 
kunnen zijn op het DJO,  (schriftelijk) om hun mening te vragen wanneer er beslissingen 
genomen moeten worden.  
Datum nieuwe vergadering DJO is nog niet bekend. 
6. GUPPEN  
Er zijn twee nieuwe guppen. Teamuitje voor de guppen is gepland. 
7. Turven / Benjamins / Mini’s 
Teamuitje is gepland op 18 juni a.s. Ze gaan naar De Kloek in Middenbeemster. 
8. Cubs 
Cubs doen 21 mei mee aan de voorronde van het NK Sevens. Eventueel 4 juni vervolg.  
Beginnen in het nieuwe seizoen weer op ´´nul´´. Eerste jaars en tweede jaars kunnen in het 
begin lekker mixen. Dat kon nu niet omdat er in de cup poule gespeeld werd. 
9. Junioren 
Geen bijzonderheden. 
10.Colts  
- 
11.WVTTK  
- Welkomstasjes. Tasjes zijn er en zijn al uitgedeeld aan nieuwe TBM leden (na 6 weken). In 
het nieuwe seizoen ook tasjes uitdelen aan nieuwe junioren en colts. 
- Marja gaat zoeken naar ouders die tijdens thuiswedstrijden de kantinebezetting willen 
regelen. 
- Zijn er stickers van de club? Kunnen deze eventueel gemaakt worden? Sjaak gaat dit 
informeren bij Marijn. 
- Voortaan zal er naast de notulen ook een actielijst gemaakt worden. 
- Kleedkamers zijn vaak vies. Hier moet iedereen op letten. De laatste die de kleedkamer 
verlaat moet even de boel aanvegen en rommel weggooien. Teammanagers moeten hierop 
toezien. Op vrijdagavond ook senioren de kleedkamers netjes achterlaten s.v.p. Schoonmaak 
komend seizoen zal anders aangepakt worden net als het wassen van de wedstrijdshirts. 
- Bring your friends liep heel goed bij de turven en benjamins. Bij de mini´s waren er minder 
vriendjes mee. Let op dat vriendjes/vriendinnetjes bij contact een bitje dragen. 
Bij andere verenigingen zijn bitjes vaak goedkoper. Sjaak gaat informeren bij Yvonne of er 
goedkopere ingekocht kunnen worden. 
- Rugbykamp voor U14 bij Eemland. Gratis voor Waterland jeugd. 
12. Datum volgende vergadering 
Donderdag 30 juni om 19.30 uur. 
13.Sluiting 


