
Verplichting fluiten jeugdtoernooi SV Aspargos 
 
Zoals de meesten van jullie wellicht nog weten is dat ons jeugdtoernooi afgelopen 
jaar niet heeft kunnen doorgaan ivm een te beperkt aantal aanmeldingen. Als 
commissie zijn wij hard aan het werken om het dit jaar wel weer door te laten gaan.  
 
Dit jaar is het toernooi op ZONDAG 3 SEPTEMBER 
 
Om dit alles in goede banen te leiden zijn wij  alweer weken bezig om alles tot in 
detail voor te bereiden. 
Het belangrijkste is natuurlijk dat de jeugd lekker kan volleyballen die dag. 
Tevens willen we de bezoekende verenigingen niet belasten met verplichtingen maar 
hun de mogelijkheid geven de hele dag bij hun team te zijn. 
Om dat alles te realiseren, hebben we een aantal jaren geleden alle senioren en 
recreanten leden verplicht om 1 dagdeel te komen fluiten tijdens dit jeugdtoernooi. 
Doet men dat niet dan volgt een boete te weten 10% van de verenigingscontributie. 
Helaas krijgen we nog elk jaar een aantal afmeldingen binnen of komen leden zelfs 
zonder zich af te melden niet opdagen. 
 
We horen elke keer weer: Ja maar ik kan niemand vinden want iedereen moet al 
fluiten! Maar denk bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid  om aan te bieden door het 
jaar heen voor iemand de competitie wedstrijden te fluiten/tellen in ruil voor fluiten 
tijdens het jeugdtoernooi! Er zijn beslist leden die het niet erg vinden om een ‘hele 
dag te fluiten in ruil voor een vrije zaterdag/zondag/maandagavond. 
 
Kortom: Vanaf komend seizoen zullen wij als Bestuur strikt omgaan met deze 
verplichting en is de enige geldige reden om niet aanwezig te zijn: Overmacht (bijv. 
ziekte)! 
 
Hieronder nogmaals de verplichting zoals die tijdens een Algemene Leden 
Vergadering is vastgelegd. 
 
Alle senioren- en recreantenleden van SV Aspargos dienen op het jaarlijkse 
jeugdtoernooi gedurende een dagdeel te fungeren als scheidsrechter. 
Leden van de Activiteitencommissie, de Toernooi- en Materialen commissie, 
juryleden, de omroeper en door de organisatie nader aan te wijzen personen zijn, in 
principe, hiervan ontheven in verband met ander te verrichten werkzaamheden 
tijdens het toernooi. 
Jeugdcoaches die zelf spelend lid zijn dienen, in principe, eveneens beschikbaar te 
zijn om een beperkt aantal wedstrijden als scheidsrechter te fungeren. De Commissie 
Volleybalzaken geeft voor het toernooi aan welke personen jeugdcoach zijn. 
Indien een lid niet voldoet aan zijn verplichtingen wordt er een geldboete opgelegd 
ter hoogte van 10% van zijn/haar verenigingscontributie. 
De enige geldige reden om niet aanwezig te zijn is overmacht (denk hierbij  bijv aan 
ziekte). 
Het kan zijn dat enkele leden per abuis (nog) niet zijn ingedeeld, houd er rekening 
mee dat dit alsnog kan gebeuren.  
 



Voor de indeling zie hier beneden 
 
Ochtend:     Middag: 
Pim van Bekkum    Pim Bergs 
Francien Crommentuyn   Margriet Giebels 
Titia Hiddema    Melani Peri 
Linda Roeken    Hannie Verstegen 
Bert Vrieling     Chantal Bergs 
Mike de Boer     Chantal Bömers 
Harriët Coenders    Hay Dings 
Peter Gommans    Jos Gubbels 
Jaak Hendriks    Melanie Hendriks 
Tom Hesen     Tonnie v Hoof 
Lou Jacobs     Adrie de Jonge 
Carla Linschoten    Stina Marks 
Annette Muijsers    Lieke Muijsers 
Kristie Peeters    Peter Peeters 
Wil Poulissen     Peter Roeven 
Kim Rutten     Angelique Rutten 
      Pascal van Soest 
Inge Stappers    Ghere Tesfay 
Daniëlle Vinken    Irene Vissers 
Arendien Vrieling    Peter Wagemans 
Loes Zinken     Sanne van Aerts 
Lonneke Alberts    Tom van Bekkum 
Eeke Driever     Janneke Engels 
Timo Muijsers    Roel Pouwels 
Dave Peeters     Pieter Verstegen 
Tom Pelzer       


