
 
                Bijgewerkt op 25-09-2005  

Pardon? Wat is dat “Kriebelaktie”? Voor de herinnering, even een stapje terug in de tijd. De 
start was een rondgestuurde vragenlijst aan ouders en train(st)ers. Het resultaat was een 
wensenlijst. Daarna volgde de “Kriebelaktie” in maart 2005 om wensen en mogelijkheden aan 
elkaar te koppelen. Ouders blijken betrokken te willen zijn bij de activiteiten van hun kind bij 
L.T.T.C. de Toekomst.  
De hoofdvraag is: “Wat is haalbaar voor de ouders om een bijdrage te leveren?”. 
 

Voortzetting “kriebelactie” vanaf op 24 september 2005  
Centrale contractpersoon is Jacqueline Vos (j.vos78@chello.nl) (06-41735882) 

  
Samenvatting van opgegeven wensen (december 2004): 
•  meer begeleiding voor jeugdleden tijdens activiteiten; 
•  betrokkenen bijtijds en regelmatig informeren over jeugdzaken; 
•  herkenbare taakverdeling binnen de jeugdcommissie; 
•  ontwikkeling van jeugdbeleid binnen de L.T.T.C. de toekomst. 
 
Realisatie tot nu toe (maart 2005 t/m september 2005): 
•  aanwezige ouders hebben toegezegd te willen helpen bij begeleiding van de jeugd, door 

middel van maximaal 4x per seizoen een omschreven taak uitvoeren van ca. 2-3 uur per 
taak per kind; 

•  een start maken voor het verrichten van taken in het nieuwe seizoen, met behulp van een 
herkenningsviltje waarop de afspraken staan vermeld, uitgewerkt op een artistieke wijze; 

•  afgesproken taken zijn onder meer: auto rijden bij een uitwedstrijd; eigen kind 
aanmoedigen in de hal; bardienst draaien bij een thuiswedstrijd ; algemene assistentie als 
een nader te omschrijven taak zoals inkopen doen voor jeugdzaken of eten/drinken 
verzorgen tijdens jeugdactiviteit of het begeleiden van de spelletjes-momenten tijdens 
kamp/tournooi; 

•  er zijn vaste begeleiders per competitie team bepaald; 
•  ouders krijgen informatie over de werkwijze voor het invullen van een wedstrijdformulier 

(intussen is alle benodigde informatie op het planningsschema vermeld); 
•  ouders krijgen rechtstreeks een brief als blijkt dat de zoon/dochter regelmatig afwezig 

is op de training; 
•  er is een speciale jeugdhoek op de website en een eigen mail-adres; 
•  kinderen worden gestimuleerd om in de eigen mail-box te kijken; 
•  kinderen krijgen allemaal een keer de beurt om een verslagje te maken van een 

jeugdactiviteit; 
•  er zijn diverse activiteiten gepland (3/9 jeugdkampioenschappen; 11/9 Welpen-

meerkampen; 25/9 Slagharen etc.); 
•  PR-activiteiten vinden plaats via affiches op de basisscholen en deelname aan het 

gemeenteplan van de jeugdpas en het “neem een vriendje mee tournooi”; 
•  in de jeugdcommissie heeft een jeugdlid zitting genomen; 
•  op regionaal afdelingsniveau (N.T.T.B. oost) neemt een lid van de jeugdcommissie deel aan 

een werkgroep “jeugdzaken” ter bevordering van het opzetten van jeugdbeleid binnen de 
eigen club. 

 
Op 24 september zijn ouders uitgenodigd om te kijken naar de jeugdcompetitie en nader 
geïnformeerd te worden over jeugdzaken.  De actielijst helpende handen van ouders voor 
jeugdleden staat op de website. Een toelichting is afgegeven aan de jeugdleden op de 24e. 


