
Verslag seizoen 2018-2019 – Toernooi Commissie 
t.b.v. Algemene Ledenvergadering HBC dd. 29-10-2019 

Voor het seizoen van 2018 – 2019 stonden de volgende jeugdtoernooien gepland: 
Oliebollen toernooi op zaterdag 29 december 2018 (alle jeugd in leeftijd kolommen) 
Nieuwjaars toernooi op zaterdag 12 januari 2019 (O13-O14-O15) 
Paastoernooi op zaterdag 20 april 2019 
Pass toernooi op maandag 22 april 2019 
S(T)op Event (Goede Doelendag/Ouder-kind/Bokkentoernooi) op zaterdag 8 juni 2019 

Te weinig TC leden 
Omdat Inge en Sasja begin van dit nieuwe seizoen nog maar met z’n tweeën waren in de Toernooi 
Commissie was besloten om de Toernooi Commissie samen te voegen met de JWA. Twee leden (van 
de drie) van de JWA hebben aangegeven dit niet te willen. Eén van de leden van de JWA geeft aan 
dat zij wel wil helpen met de Toernooi Commissie.  

Voorheen werden de 5 toernooien van HBC verdeeld onder de leden van de TC. Zij waren dan 
aanspreekpunt hiervoor, iedereen had zijn of haar taken. Met twee/drie leden wordt dit lastig.  

Inge en Sasja zullen ieder het Oliebollentoernooi en het Nieuwjaarstoernooi op zich nemen en samen 
het Paas/Passtoernooi doen. Belangrijk zijn voldoende vrijwilligers om op de dagen zelf te helpen. 
Sasja zal Kel vragen om de vrijwilligerstakenlijst van leden die zich hebben opgegeven om te helpen. 
Er is hier maar 1x gebruik van gemaakt: tijdens het Paastoernooi, omdat er eerder geen namen en 
contactgegevens van vrijwilligers doorgegeven zijn.  

Sasja heeft op de startbijeenkomst van HBC op 7 september voor de nieuwe trainers, coaches, 
begeleiders en coördinatoren een kort verhaal verteld over de TC en wat wij doen. Voor degenen die 
er niet waren is dit nog in een mail naar hen verzonden. 

Uitnodigingen voor externe toernooien 
De externe toernooien zijn naar de trainers/teambegeleiders gecommuniceerd door deze uitgeprint 
in een bakje in de bestuurskamer neer te leggen. Het is ondoenlijk om met 2 TC leden de vele mail 
die wekelijks binnenkomt met uitnodigingen van externe verenigingen te lezen, schiften op voor 
welke categorie/leeftijd het toernooi is en dit daarna door te sturen naar de betreffende 
trainers/leiders. Deze laatsten reageren ook vaak niet op deze mails. Nu hebben zij via de 
coördinatoren bericht ontvangen over de nieuwe werkwijze en kunnen dan zelf inschrijven voor een 
extern toernooi met een cc. naar de TC. Wel hebben we alle leiders/trainers op het hart gedrukt dat 
ALS zij inschrijven voor een toernooi, ze ook echt moeten gaan. Zij zijn het visitekaartje voor HBC en 
het is voor een toernooiorganisatie vreselijk als teams op het laatst afzeggen of helemaal niet op 
komen dagen. 

Oliebollen Toernooi 
Op 20 november zijn er 142 inschrijvingen voor het Oliebollentoernooi. Dat is nog niet veel. 
Misschien is het daarom goed om een aantal kolommen samen te voegen. 
Het kan daarom een minder intensieve en kortere dag worden dan vorige keer. Voor de medailles 
voor de groepswinnaars zijn eerst de oude gebruikt die nog over waren. 
We geven aan Kel aan hoeveel vrijwilligers er nodig zijn, zodat hij de namen kan doorgeven van 
degenen die komen helpen. De JWA wil graag 1 vrijwilliger per dagdeel, dus 2 totaal. De Toernooi 
Commissie heeft voor het Oliebollentoernooi geen extra mensen nodig. 
Er gaat een mail uit naar alle leiders/coaches dat er begeleiding aanwezig moet zijn voor de eigen 



spelers die meedoen. Jan en Klaas zorgen voor de scheidsrechters.  
Er zijn 3 sprekers: Frans van 08.30 t/m 12.00 uur; Klaas van 13.00 t/m 17.00 uur; Leo t/m 20.00 uur. 
De JWA zorgt voor broodjes/koffie voor de scheidsrechters. 
De inschrijving voor het Oliebollentoernooi sluit op zondag 25 november. Dit is later verlengd tot 2 
december. De laatste aanmeldingen zijn 27 december binnengekomen, de laatste afmeldingen op 28 
december… en ook op de dag zelf zijn nog kinderen gekomen die niet waren ingeschreven en 
kinderen niet gekomen die wel stonden ingeschreven.  
Uiteindelijk hebben ongeveer 215 jeugdspelers mee gedaan en iedereen heeft een hele leuke dag 
gehad! 

Nieuwjaars Toernooi 
Het Nieuwjaarstoernooi is van 8.30 – 18.45 uur in drie dagdelen: 
8.30 – 12.00 uur = O13 
12.00 – 15.30 uur = O14 
15.30 – 18.45 uur = O15 
Op 20 november zijn al vijf poules vol en enkele bijna vol. Sommige poules hebben zelfs al reserve 
inschrijvingen. Alleen de inschrijvingen van meisjesteams lopen wat achter. 
We gaan deze keer geen bekers uitdelen en chips, maar muntjes voor 1x warme chocolademelk en 
een koek. Ieder team krijgt 18 muntjes. Op deze manier is er voldoende chocolademelk voor 
iedereen gedurende de dag en wordt het geen rommel met chips en zakjes, zoals vorige keer. 
Er gaat een verzoek naar de leiders van de HBC-teams om uiterlijk 15 december te laten weten of ze 
wel/niet mee kunnen doen.  
Op de avond voor het toernooi moeten we vanwege het weer besluiten dat de grasvelden afgelast 
moeten worden. Dit zou anders consequenties hebben voor de bespeelbaarheid van de rest van het 
seizoen. Inge, Sasja, Jan bellen alle teams die op de grasvelden staan af. De laatste teams zijn gebeld 
rond 21.00 uur ‘s avonds. Enkele teams konden niet bereikt worden, geen contactgegevens of geen 
gehoor.  Er zijn maar 2 teams gekomen die niet hoefden te spelen. 
Eerder hadden we besloten om bij afgelasting ook de kunstgrasvelden niet door te laten gaan, maar 
omdat de kantine al zoveel heeft ingekocht, wordt besloten de kunstgrasvelden toch door te laten 
gaan. 
Omdat de teams die op de kunstgrasvelden stonden ingedeeld de teams uit de hogere klassen 
waren, was er wel minder rommel op de velden en in de kleedkamers dan vorige keer. Duidelijk een 
geval van meer discipline.  Er waren veel positieve reacties. 
We kunnen wel concluderen dat er veel belangstelling is voor dit toernooi, maar ook dat, waar HBC 
eerder de enige was in de regio met een toernooi in de winterstop, er nu steeds meer toernooien 
worden georganiseerd en we daarom minder aanmeldingen hadden dan anders. 

Paastoernooi 
Zoals het er op 20 januari uitziet, zijn er 20 poules. Het kan zijn dat er nog poules samengevoegd 
zullen worden. Uiteindelijk worden het 16 poules verdeeld over 3 tijdsblokken met totaal 739 
spelers. 
Van de O9 wordt 1 team afgezegd en MO10-2 ook. 1 Poule speelt minder wedstrijdjes omdat er 1 
team minder in deze poule zit. Er wordt gespeeld op ¼ of ½ veldjes.  
Er zijn veel scheidsrechters nodig, Standaard fluiten de spelers van O17 en O19 op het Paastoernooi, 
maar er is niet veel animo. Ook niet als aan de trainers van de O17 en O19 teams wordt gevraagd om 
spelers door te geven die komen fluiten. Pas nadat er de nadruk op wordt gelegd dat dit ook geldt als 
de verplichte vrijwilligerstaak, komen er wat meer aanmeldingen. Voor de oudste teams zijn er ook 
volwassen (club) scheidsrechters. 
De medailles en bekers die over zijn van het Nieuwjaarstoernooi zijn gebruikt. 



Zaterdag 1 speelt een wedstrijd om 15.00 uur (- 16.45 uur) op de dag van het Paastoernooi. Hiervoor 
moet een veld vrij zijn. Daar is rekening mee gehouden. 

Pass Toernooi 
Voor het Passtoernooi zijn er 10 poules gepland: O16, O17 en O19. 
Helaas zijn er zo weinig aanmeldingen dat er maar 2 poules vol zijn en we besluiten op 28 maart om 
deze inschrijvingen af te zeggen en het Pass Toernooi af te lasten. 

S(T)op Event 
Vanaf januari hebben affiches gehangen met alle data van de HBC toernooien. Op 2 mei is er een 
uitnodiging verzonden naar alle begeleiders van HBC-teams met de vraag zo spoedig mogelijk te 
laten weten of de teams mee willen doen met het S(T)op Event. Op 6 mei is deze mail nogmaals als 
herinnering verzonden met de vraag uiterlijk 9 mei te reageren. Er zijn nauwelijks reacties binnen 
gekomen en daarom is besloten om het event niet door te laten gaan.  

Aankondiging stoppen met werkzaamheden TC 
Inge geeft op de vergadering van 28-03-2019 aan dat ze aan het einde van het seizoen wil stoppen 
met de Toernooi Commissie. Ze heeft het 5 jaar gedaan. Nu er nog maar 2 leden zijn, is het teveel 
werk geworden. De verdeling van de taken moet over 2 personen in plaats van zoals eerder met 6 
personen gedaan worden. Inge gaat zelf meer werken en heeft geen tijd meer voor de TC- 
werkzaamheden. 
Sasja geeft op deze zelfde vergadering aan dat zij ook niet meer door kan gaan als er geen nieuwe 
mensen bij komen. 

Seizoen 2019-2020 
Er zijn jammer genoeg geen nieuwe leden bij gekomen voor de Toernooi Commissie. 
Het Oliebollen Toernooi dat gepland staat voor zaterdag 28 december 2019 zal wel worden 
georganiseerd, omdat de zaal ook al is besproken. Er zal eind oktober een bericht uitgaan naar de 
coördinatoren om aan de begeleiders van alle teams door te geven dat zij hun teams/spelers op 
kunnen geven voor het Oliebollen Toernooi.  
De andere toernooien kunnen niet gerealiseerd worden zonder nieuwe leden.  
Sasja ziet het niet als een oplossing om per toernooi nieuwe vrijwilligers in te schakelen voor de 
organisatie. Op deze manier komen alle toernooien op 1 persoon neer die dan iedere keer nieuwe 
mensen in moet werken en de taken moet delegeren. Mijn advies is: er moeten echt structureel 
minimaal 4 leden zijn voor de Toernooi Commissie, het is anders te veel werk.  

 

 

 
 

 


