
 

 

 
 
 
 
 
 

Takenpakket en Taakverdeling Jeugdcommissie 
 
Takenpakket Jeugdcommissie 
 

 Bestuursfunctie: portefeuille jeugd 

 Organisatie, coördinatie en eindverantwoording jeugdactiviteiten 

 Opstellen en bewaken meerjarenplan/beleid jeugd 

 Beheer jeugdbudget 

 Bestand jeugdleden 

 Veiligheidsbeleid, Sfeer 

 Contact ouders en jeugdleden 

 Contact commissies, coaches club 

 Contact gemeente, sportverenigingen, organisaties, scholen (buurt, regio) 

 Contact KNCB Dutch Lions en Lionesses programma 

 Contact KNCB competitieprogramma  

 Wedstrijdsecretariaat zomer en winter 

 Organisatie elftallen: informatie, indelingen en begeleiding (teamcoaches en teamouders) 

 Taakomschrijvingen teambegeleiding 

 Trainingsprogramma: trainings schema, inhoud trainingsprogramma/ontwikkeling 
(winter: werving en contact trainer,hal, programma, schema) 

 Beheer materiaal : sleutels complex, teambags, trainingsbag 

 Werving jeugdleden 

 Publicatie jeugdzaken clubblad, website, sociale media, lokale pers 



 

 

Taakverdeling Jeugdcommissie 
 
Voorzitter: overzicht en regie 

 Bestuursfunctie 

 Opstellen en bewaken meerjarenplan/beleid jeugd 

 Organisatie, coördinatie en eindverantwoording jeugd en jeugdactiviteiten 

 Contact gemeente, sportorganisaties en scholen 

 Beheer jeugdbudget  

 Bestand jeugdleden 

 Veiligheid en sfeer 

 Werving jeugdleden 

 Contact KNCB: subsidie-aanvraag 

 Contact KNCB: deelname jaarvergaderingen jeugdsecretariaten KNCB 

 Contact ouders en jeugdleden 

 Contact commissies, coaches club 

 Contact trainers/coaches club, KNCB, jeugdleiders 

 Taakomschrijving teambegeleiding 

 Publicatie (rapportage) clubblad, website, sociale media, lokale pers 
 
 
Jeugdtechnische Commissie: coaching en materiaal 

 Contact trainers/coaches club, KNCB, teambegeleiding 

 Opstellen Trainingsschema: zomer en winter 

 Opstellen Trainingsprogramma: i.s.m. clubcoaches: inhoud en ontwikkeling 
Trainingsprogramma winter: werving en contact trainer,hal, programma, schema 

 Elftal-indelingen 

 Contact ouders en jeugdleden 

 Contact KNCB Dutch Lionsprogramma, opgave jeugdspelers trials KNCB Dutch Lions, Dutch 
Lionesses 

 Advies KNCB wedstrijdreglement jeugdcompetitie 

 i.s.m. wedstrijdsecretariaat: werven teambegeleiding: teamcoach/begeleider en teamouder 

 info teamcoaches/teamouders: KNCB wedstrijdreglement jeugdcompetitie, verkorte regelkaart, 
wedstrijdformulieren, teambag 

 Beheer materiaal: sleutels complex, teambags, trainingsbag 
 



 

 

Vervolg: Taakverdeling Jeugdcommissie 
 
Wedstrijdsecretariaat: informatie en administratie  

 Contact KNCB competitieprogramma en competitieverloop:  
deelname jaarvergaderingen jeugdsecretariaten KNCB 
i.s.m. Jeugdtechnische Commissie:  
aanvraag dispensaties jeugdspelers  
opgave spelers selectietrainingen/trials Dutch Lions 
inschrijving jeugdteams KNCB jeugdcompetitie 
inschrijving jeugdteams KNCB indoorcompetitie 
administratie wedstrijdformulieren 

 i.s.m. Jeugdtechnische Commissie: werving teambegeleiding:teamcoach/begeleider en teamouder 

 Organisatie en contact teambegeleiding: informatie KNCB programma en club programma 

 Organisatie U7-U8 club Kwik cricket competitie: begeleiding, programma, inschrijfformulieren 

 Contact ouders en jeugdleden 

 Redactie Jeugdhoek clubblad, website 
 
 
Allen: 

 Werving: kennismakingstrainingen scholen 

 Open Dag 

 Slotdag jeugdteams 

 Toernooien 

 Buitenlandse tour 

 Jeugdkamp (9-11 jaar) 

 Jubileumactiviteiten 

 Regionale en vriendschappelijke wedstrijden 



 

 

Algemeen Jeugdafdeling 
 
Club Kwik-cricket: 6 t/m 8 jaar, en nieuwe jeugdleden (talentvolle spelers van 7-8 jaar stromen door naar 
U9) 
U9: 6-tallen voor 8 en 9 jarigen. 
U10: 8-tallen voor 9 en 10 jarigen. 
U12: 8-tallen voor 10 en 12 jarigen: EBAB en Top. 
U14: 11-tallen voor 12-14 jarigen: EBAB en Top. 
U16: 11-tallen voor 14-16 jarigen: EBAB en Top. 
 
EBAB: Everybody Bats and Bowls (sociaal), Top (ambitieus) 
 
Elftal-samenstellingen: voor elke leeftijd: minstens 3-4 extra spelers rekenen ivm concurrerende sporten, 
activiteiten. Getalenteerd en enthousiast tot U12 mengen voor behoud jeugdleden.  
 
Gezonde toekomst: Voor het onderhouden van het ledenbestand van de jeugdafdeling  (en daarmee voor 
een gezonde toekomst van een cricketvereniging) en voor een goede doorstroom van jeugdleden naar 
oudere elftallen, is elk jaar nodig: een basis van 25-35 jeugdleden in de Tip en Run clubcompetitie voor 6-8 
jarigen, 2 U9 teams en 2 U10 teams.  
 
U12-U14: wellicht de belangrijkste leeftijdsgroep van een cricketvereniging. Kans op uitval hier het grootst, 
dus extra aandacht vereist om de jeugdspelers vast te houden: extra activiteiten.  
 
Belangrijk voor binding: tour naar Engeland voor U14 (niet jonger). Goed voor teamspirit, goed voor 
ontwikkeling cricketskills, mooie herinnering.  
 
U16: spelen regelmatig op zondag met senioren. Let op contact met coaching staf senioren.  
 
Trainings schema jeugdelftallen: ivm school: vanaf 16 uur.  
U7-8 en U9: 1 x 1 uur op woensdagmiddag 
U10: 1 x 1 uur voor sociale groepen (woensdagmiddag) 
U10: 2 x 1 uur voor ambitieuze groepen 
U12 EBAB: 2 x 1,5 uur (in geval van nood: 1 x 1,5 uur, plus 1 x 1 uur) 
U12 Top: 2 x 1,5 uur (waarvan 1 op vrijdagmiddag. 1 x per 2 weken: wedstrijdvorm) 
U14 EBAB en Top: 2 x 1,5 uur 
U16 EBAB en Top: 2 x 1,5 uur 
 
 
Let op: U16 spelen vaak mee met senioren op zondag. Liever geen trainingen op vrijdag en maandag (4 
dagen cricket achter elkaar).  
 
Materiaal teambags 
U7-8: 4 kwiksets, 8 kleine bats, tennisballen, incrediballs, pylonnen 
U9: 1 kwikset, 3 bats (2 kleine, 1 grote), incrediballs, scoreformulieren, wedstrijdreglement 
U10: 1 kwikset, 3 bats (2 grote, 1 kleine), incrediballs, scoreformlieren, wedstrijdreglement 
U12: Top en EBAB: 3 paar legguards, 3 paar gloves, 3 helmen, 2 houten bats, harde ballen, scoreboek, 
westrijdreglement, verkorte regelkaart, scoreformulieren 
U14: Top en EBAB:  3 paar legguards, 3 paar gloves, 3 helmen, 2 houten bats, harde ballen, scoreboek, 
westrijdreglement, verkorte regelkaart, scoreformulieren 
U16: Top en EBAB: harde ballen, scoreboek, westrijdreglement, verkorte regelkaart, scoreformulieren 



 

 

 
Materiaal trainingsbag: 4 x 2 plastic wickets, 8 plastic bats (grote en kleine), pylonnen, zak tennisballen, 
harde ballen (2e jaars U10 t/m U16), 3 paar legguards, 3 helmen, 3 paar gloves 

 
Wedstrijdballen Jeugd 
 
U9-U10: soft, incrediballs 
U12-U14: hard, 4 ¾ oz 
U16: hard, 5 oz 
 
Lunches  
U7-8: limonade, koekjes en na afloop ijsje  
U9 t/m U16: eenvoudige lunch 
U12 t/m U16: drinks: water, geen limonade en koekjes  
Lunches: U9 t/m U12: na afloop van de wedstrijd 
U14 t/m U16: 20-30 minuten maximaal 
 
Opruimen: na gebruik hallen voor trainingen, indoorwedstrijden, instuiftrainingen, etc: rommel in de 
prullenbak, overgebleven kledingstukken aan de kapstok, licht uit, deur op slot. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


