
 

 
 

 

VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD 2019 
 

Vanaf nu kan er weer ingeschreven worden voor de Voorjaarscompetitie Jeugd. Hieronder vind je de 
gegevens en het inschrijfformulier. 
 
Speeldag 
In het voorjaar van 2019 wordt wederom zowel de Groene als de Gele jeugdcompetitie gespeeld op de 
zondag. De starttijd voor Groen is variabel tussen 8.30 en 12.00 uur. De starttijd voor Geel is variabel 
tussen 8.30 en 14.00 uur. In uitzonderlijke gevallen, door baancapaciteitsproblemen, kan de 
aanvangstijd uiterlijk 15:00 zijn. 
 
Leeftijd 
 De ‘Groene’ competitie is in principe voor kinderen van 10 t/m 12 jaar (geboortejaar 2007 t/m 

2009). In sommige gevallen kan de trainer beslissen dat een kind van 8/9 (geboortejaar 
2011/2010) of 13/14 jaar (geboortejaar 2006/2005) ook in Groen mag uitkomen.  

 De ‘Gele’ Competitie wordt  gespeeld in de categorieën 10 t/m 14 (geboortejaar 2005 t/m 2009) en 
11 t/m 17 jaar (geboortejaar 2002 t/m 2008). 

 
Speeldata 
De speeldata Voorjaarscompetitie 2018 Groen en Geel zijn:  7, 14 en 22 april, 12, 19 en 26 mei, 2 juni. 
Let op: 22 april is een maandag (2e Paasdag). Inhaaldagen zijn: 28 april, 5 mei, 30 mei en 10 juni.  
 
Beschikbaarheid 
 Wel willen spelen, maar niet altijd beschikbaar? Laat het ons weten, zodat wij daar eventueel 

rekening mee kunnen houden met de teamindeling. NB: een team in de ‘Groene’ competitie mag niet 
uit meer dan 6 spelers bestaan.  

 Wil je alleen een of meerdere keren invallen? Vul dan ook het inschrijfformulier in en geef dan aan 
dat je alleen als invaller wilt meespelen. 

 
Kosten 
Er zijn kosten verbonden aan het spelen van competitie. De kosten voor de ‘Groene’ competitie 
bedragen ongeveer 60,- euro per team, de kosten voor de ‘Gele’ competitie bedragen ongeveer 120,- 
euro per team. Dit zijn kosten voor het inschrijven van het team, ballen, consumpties, etc.  
 
Wil je meedoen, dan graag uiterlijk 10 december 2018 inschrijven door je gegevens op de volgende 
pagina in te vullen en te  mailen naar competitie@tvnieuwvennep.nl. 
 
 
Met sportieve groet, 
De Jeugdcommissie 
T.V. Nieuw-Vennep 
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INSCHRIJFFORMULIER VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD 2019 

 
- 

Naam: 

Geboortedatum: 

Bondsnummer: 

Mobiel Telefoonnummer vader of moeder: 

E-mail adres vader of moeder:  

 

Ik geef mij op voor Geel / Groen:  

 

Ik speel het liefst Altijd / Af en toe / Alleen als invaller:  

 

Ik wil graag in het team bij*:  

1.  

2.  

3.  

* We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je voorkeur, maar de  
   uiteindelijke indeling wordt bepaald door de Jeugdcommissie samen met de trainer(s). 

 

 

Als je nu al weet dat je verhinderingen hebt (bijv. de meivakantie, belangrijk feest, etc.), geef die dan 

hieronder alvast aan: 

7 april / 14 april / 22 april / 12 mei / 19 mei  / 26 mei / 2 juni

 
 


