
Dag Allen, 

 

In een eerdere mail berichten wij jullie dat het eerstvolgend PFJ gehouden zou worden op 29 juni. De 

agendacommissie is inmiddels bij elkaar geweest en heeft gelet op de inhoud van de agenda 

besloten om de datum te verplaatsen naar woensdag 6 juli. Dat heeft vooral ook te maken met 

agendapunt twee waarvoor op 1 juli (als jullie allemaal op tijd opgeven natuurlijk) de teamopgave 

ontvangen moet zijn. 

De agenda voor de avond is als volgt : 

Agendapunt 1: 20.00 – 20.15 Korte punten 

a. AK Jeugd. Tips en Tops op basis van de ervaringen 

b. Mini/Midi meerkampen. Tips en Tops en vaststellen aantal te organiseren volgens seizoen 

c. Toernooischema komend seizoen voor zover bekend (organiseer je iets meldt het ons vooraf, dan 

nemen we dat op. 

d. Vaststelling van de notulen van de vorige bijeenkomst. 

 

Agendapunt 2. 20.15 – 21.00 uur RTN 

Vorige vergadering heeft Marcel Kraa van het bondsbureau het hoe en waarom van de nieuwe 

structuur van het Regionaal Trainings Netwerk toegelicht. We zijn heel blij dat we in Jan Bruins een 

nieuwe coördinator hebben gevonden die voor onze afdeling (en na de reorganisatie NTTB voor 

hetzelfde gebied) het RTN de komende jaren wil helpen  vorm geven. Daar kunnen we als platform 

een bijdrage aan leveren. Jan is voor de meesten geen onbekende, maar komt zich deze avond graag 

voorstellen en vooral ook kennis maken met de bezoekers van het platform. Na de kennismaking is 

er volop kans om met Jan te brainstormen over wat de verenigingen belangrijk vinden en verwachten 

van een platform en hoe we dat vorm kunnen geven binnen de kaders die de bond heeft gesteld.  

 

Pauze 21.00 -21.10 

 

Agendapunt 3: 21.10 – 21.55 Competitie-indeling volgend seizoen voor de jeugd. 

Voor dit agendapunt is het van belang dat alle verengingen ook echt op 1 juli hun teamopgaves 

hebben gedaan. We hopen dat dat ook iedereen lukt. Competitieleider Marcel zal op basis van de 

opgaves aan ons laten zien voor welke klasse er hoeveel teams zijn opgegeven. We kunnen dan met 

elkaar in gesprek over hoe die indeling vorm gegeven kan worden waarbij er ruimte is voor het 

platform om adviezen mee te geven aan Marcel voor de indeling die hij gaat maken. Een unieke kans 

voor de bezoekers aan het PFJ om mee te denken bij de indeling van de competitie en samen te 

kijken hoe we dat zo optimaal voor de kinderen kunnen doen.  

Voor alle duidelijkheid hierbij wel twee aandachtspunten : 

- Wij kunnen als aanwezigen adviezen mee geven. Marcel zal de uiteindelijke beslissing nemen 

hoe het er uit gaat zien. 



- We kijken naar het algemeen belang van de totale competitie en vooral naar de beste 

indeling. Individuele vragen van verenigingen omtrent bijvoorbeeld de letterindeling van de 

teams zijn ter beoordeling aan Marcel bij het afronden van de indeling. 

 

Agenda punt 4. 21.55 – 22.00 uur Rondvraag 

Voor wat verder ter tafel komt. 

 

 

 

De locatie is de kantine van SVO aan de Mereveldlaan 12 in de Meern. Starttijd is 20.00 uur stipt. We 

zijn vanaf 19.30 aanwezig en hebben de koffie klaar. 

De tijden bij de agendapunten zijn richttijden. Streven is om 22.00 klaar te zijn. We bepalen 

gezamenlijk of dat op een goede manier lukt. 

Willen jullie doorgeven of je aanwezig bent ? Ok als je niet kunt horen we dat graag even. Als je deze 

email ontvangt maar binnen de vereniging niet meer verantwoordelijk of actief bent voor jeugd, geef 

ons dit dan door. Dan halen we jouw mail uit de maillijst en horen we graag van je wie van jouw 

vereniging we het beste kunnen benaderen. 

 

Tot 6 juli. We hopen op een grote opkomst. 

 

 

 

 


