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Inleiding
Handbal is een dynamische, effectieve en snelle sport. Als vereniging willen wij hier
graag op aansluiten. Wij hopen dat iedereen zich binnen onze vereniging thuis voelt.
Met dit informatieboekje willen we je kennis laten maken met Taxandria Handbal.
Heb je vragen? Lees dan eens rustig dit informatieboekje door. Wij gaan ervan uit dat je
hier de antwoorden kunt vinden.
Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van de leden van de
jeugdcommissie.
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Even voorstellen
De jeugdcommissie(JC)
Jeroen van Grinsven (lid algemeen bestuur voor JC)
Kim van Breda
Marian Quaadvliet
Celine Schavemaker
Chantal Hoosemans
Ans Groot
Melanie Zwijgers
Saskia van der Horst

Heb je vragen? Wij staan altijd voor jullie klaar!
jeugdcommissie@taxandriahandbal.nl
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Jeugdbeleid
Taxandria Handbal heeft een technisch beleidsplan maar ons uitgangspunt voor de
jeugd is dat spelplezier voorop staat. Daarnaast heeft de vereniging een duidelijke visie
voor het hele jeugdkader.

Spelregels
De spelregels van handbal lijken soms heel gemakkelijk, maar wist je dat er een heel
boek vol regels is opgesteld? Kijk eens op onze website www.taxandriahandbal.nl. Hier
vind je het spelregelboekje.

Teamsport
Handbal is een teamsport. Teamsporters helpen en steunen elkaar. Negatieve
opmerkingen, pesten en ruzie kan natuurlijk niet! Onze trainers, coaches en begeleiders
zullen daar strikt op toezien dat de positieve kant van onze sport beleefd wordt!

Langs de lijn
Wij zijn trots dat tijdens de wedstrijden de sporthal gevuld is met enthousiaste
supporters. Moedig onze spelers fanatiek en positief aan. Plezier bij spelers en
supporters staat voorop.
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Trainingen
Dinsdag en donderdag zijn de vaste trainingsavonden van Taxandria Handbal.
Tijdens het zaalseizoen trainen we in Sporthal Den Donk . Tijdens het veldseizoen
trainen we binnen, maar spelen de wedstrijden op het verharde veld. Omdat de nieuwe
veldaccommodatie bij Den Donk nog niet klaar is gaan we of binnen in Den Donk de
wedstrijden spelen of nog op de oude locatie buiten naast De Leije.
De trainingstijden van de teams zijn:
Dinsdag
F- en E jeugd
D-jeugd

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Donderdag
F- en E jeugd
D-jeugd

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Tijdens de basis schoolvakanties wordt er niet getraind.

Handbal is een teamsport daarom verwachten wij iedereen wekelijks op de training. Ben
je een keer verhinderd, dan graag afmelden bij de trainer.
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Spelregels voor, tijdens en na de training
Op donderdag is de jeugdcommissie aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Zij
zijn in de sporthal aanwezig en begeleiden de jeugd, indien nodig, ook in de
kleedkamers.
Wij adviseren iedereen om waardevolle spullen thuis te laten. Neem je ze toch mee, laat
ze dan niet onbeheerd in de kleedkamer liggen!
Je mag 10 minuten voor aanvang van de training in de sporthal komen. Houd je wel een
beetje rekening met de andere handballers die op dat moment nog aan het trainen zijn?
Wij verwachten dat iedereen na het trainen weer fris naar huis gaat.
Daarom is het bij Taxandria handbal de gewoonte na de training te douchen.
Heb je een reden waarom je niet kan douchen? Meld dit dan even bij de
jeugdcommissie.
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Wedstrijden
Tijdens het zaalseizoen worden onze thuiswedstrijden op zondag gespeeld in Sporthal
den Donk. Uitwedstrijden worden incidenteel ook op zaterdag gespeeld.
De thuiswedstrijden van de veldcompetitie worden voor de jeugd op zaterdag gespeeld,
uitwedstrijden mogelijk ook op zondag.
Alle adressen van de tegenstanders kun je terugvinden op de
HandbalNL app, daar staan ook alle wedstrijden en
aanvangstijden vermeldt.

De Handbalbond deelt alle wedstrijden in. Wij hebben geen invloed op de speeltijden.
Handbal is een teamsport. Daarom verwachten wij dat iedereen de wedstrijden komt
spelen. Ben je een keer verhinderd, dan graag afmelden bij de coach.

Tenue
Het Taxandria Handbaltenue bestaat uit:
Shirt:
Blauw/geel
Broek:
Blauw
Sokken:
Donker blauw
Het handbalshirt wordt beschikbaar gesteld door Taxandria Handbal.
De broek en sokken moeten zelf door de leden aangeschaft worden. Dit kan via onze
webshop van handbalshop.nl . Via onze website is deze ook te bereiken.
Volgens de spelregels moeten de shirts altijd in de broekjes zitten.

Wassen
Wij willen graag dat alle shirts van één team gezamenlijk worden gewassen. Onder het
motto: Vele handen maken licht werk!, vragen wij aan alle ouders hun medewerking bij
het wassen van de shirts.
De coaches maken een wassen schema zodat iedereen een keertje aan de beurt komt

Vervoer bij uitwedstrijden
Om uitwedstrijden te kunnen bezoeken, doen wij een beroep op alle ouders. De coaches
maken een rijden schema. Wij rekenen op uw medewerking dat u een keer naar een
uitwedstrijd wilt rijden.
Staat u ingeroosterd, maar bent u verhinderd? Dan verzoeken wij u zelf onderling te
ruilen/vervanging te regelen.
Wanneer u nooit een uitwedstrijd kan bezoeken, dan verzoeken wij u om dit bij de
jeugdcommissie aan te geven.
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Activiteiten
Bij Taxandria Handbal ben je niet alleen lid om te kunnen handballen. Naast het
handballen zijn we het hele jaar actief met andere leuke activiteiten.
Een enorm succes is onder andere het jaarlijkse kamp voor de jeugdleden.

Wekelijks Informatieblad
Iedere donderdagavond ligt voor iedereen ‘De Stencil’ klaar. Hierin staat de wekelijkse
informatie vermeld, zoals de wedstrijdschema’s van komend weekend. Ook uitslagen,
standen en belangrijke nieuwsberichten worden hier in vermeld.
Dit informatieblad verschijnt ook woensdag op onze website: www.taxandriahandbal.nl .
De informatie wordt ook via onze Facebook pagina verspreid.

Op deze site vind je ook alle contactpersonen incl. telefoonnummers en adressen. Heb je
vragen? Stel ze aan hen!

Contributie
De contributie bedraagt per 01-01-2019:
t/m 10 jaar
€ 36,50 per kwartaal
11-16 jaar
€ 47,50 per kwartaal
17-18 jaar
€ 56,50 per kwartaal
19 en ouder
€ 67,00 per kwartaal
Rustende leden (alleen per jaar)
€ 36,00 per jaar
De contributie wordt geheven op leeftijd en niet op de categorie waarin men speelt.
De contributie wordt met een automatisch incasso geïnd.

Nieuwe leden
Taxandria Handbal is op zoek naar nieuwe (jeugd)leden. Wij vragen aan jullie om ons
daarbij te helpen! Neem een vriendje of vriendinnetje mee naar de training. Iedereen
mag altijd 3x gratis meetrainen.
Werf jij voor ons een nieuw lid?

Adreswijziging en/of opzegging
Wanneer je adres wijzigt of je wilt helaas jouw lidmaatschap opzeggen, dan moet je dit
via een e-mail kenbaar gemaakt worden aan ons secretariaat.
Email:

taxandria@handbal.nl
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