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Met PLEZIER leren voetballen!

1.

Inleiding

Hierbij het informatieboekje van de Mini League regio Apeldoorn.
Op onze site zijn de actuele gegevens te vinden, zoals de deelnemende verenigingen en de agenda
(www.minileague-apeldoorn.nl)
Door de samenwerking van de deelnemende verenigingen is er voor de kinderen, ouders en
verenigingen een ontzettend leuk, leerzaam en inspirerend format ontstaan.
Heel in het kort:
 Het “toernooi” duurt qua speeltijd één uur en wordt op het hoofdveld gespeeld.
 Vast tijdstip van aanvang en einde “toernooi”.
 De O7-teams spelen 3 wedstrijden van telkens 13 minuten.
 De O6-teams spelen 4 wedstrijden van telkens 9 minuten.
 Een team bestaat uit 4 spelers en dat mogen jongens en/of meisjes zijn.
 Spelers zijn 5 of 6 jaar (of hebben dat niveau, waarbij een minimum leeftijd geldt van 4 jaar
en een maximale leeftijd van 7 jaar)
 Spelers hebben veel balcontact.
 Nieuwe spelertjes kunnen direct instromen, ze moeten dan wel lid zijn van één van de
deelnemende verenigingen en ingeschreven zijn bij de KNVB
 Uitslagen en standen worden NIET bijgehouden, iedereen is een winnaar!
 Verenigingen helpen elkaar, bijv als een team niet compleet is wordt er geleend van elkaar.
Ofwel, het kind dat graag voetballen wil, staat centraal!
Ons motto is:

Met PLEZIER leren voetballen!
Wij heten uiteraard met name de jongens en meisjes die gaan deelnemen, van harte welkom!
In de Mini League staat PLEZIER voorop, winnen en/of verliezen is slechts bijzaak.
In dit boekje geven wij nadere informatie, aan (deelnemende) verenigingen en ouders/verzorgers van
de spelers. Het betreft een naslag opzet, ofwel je wilt iets weten - kijkt bij de inhoud en leest het meest
voor de hand liggende deel om je antwoord te vinden. Lees je het boekje in z’n geheel dan zal het
opvallen dat stukken tekst herhaald worden, dit is een consequentie van de gekozen opzet, immers
voor naslag wil je zo volledig mogelijk zijn bij de diverse onderwerpen.
Daar waar de mannelijke vorm gebruikt wordt voor spelers dient ook speelsters gelezen te worden! De
Mini League maakt geen onderscheid tussen jongens en meiden!
Waar ouders staat dient ook verzorgers gelezen te worden!
Bekijk vooral ook onze site, nl.:

www.minileague-apeldoorn.nl
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2.

De oorsprong van de Mini League

In het najaar van 2009 is de MiniLeague gemeente Voorst van start gegaan. Het doel was om
jonge kinderen (van 5 en 6 jaar) op een leuke speelse manier kennis te laten maken met het
voetbalspel. Betrokkenen (leden van de stichting, deelnemende verenigingen,
ouders/verzorgers en in het bijzonder de deelnemende kinderen) zijn zeer enthousiast.
Het concept en de ervaringen die de stichting MiniLeague gemeente Voorst destijds op had
gedaan stonden tot onze beschikking. Daar waar wij vragen hadden, mochten en konden wij
terugvallen op hun expertise!
Kortom we maken gebruik van een beproefd concept, dat in de loop der tijd verder door
ontwikkeld is. Wij onderhouden nog steeds contacten met het bestuur van de MiniLeague
gemeente Voorst over allerlei zaken waar beide organisatie mee te maken hebben. Zo helpen
we elkaar en leren we van elkaar.
We verwijzen u graag naar de site van de MiniLeague gemeente Voorst om daar eens een
kijkje te nemen: www.minileague.nl

Bij deze willen wij de oprichters van de MiniLeague gemeente Voorst bedanken voor hun
hulp, openheid en samenwerking!
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3.

Mini League regio Apeldoorn

Wat is de Mini League regio Apeldoorn?
De Mini League is een project binnen de regio Apeldoorn. De Mini League richt zich op kinderen
(jongens en meisjes) van 5- en 6 jaar waarbij de belangrijkste doelstellingen zijn;
1. kinderen met PLEZIER kennis te laten maken met het voetbalspel,
2. kinderen beter te leren voetballen,
3. kinderen respect bij te brengen voor de tegenstander,
4. kinderen respect bij brengen voor de spelbegeleider en mensen van de organisatie.
De Mini League biedt daarbij een 4 tegen 4 voetbalspel aan dat op maat is gemaakt voor alle
deelnemende verenigingen. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van de instructies die zijn opgesteld
door de KNVB.
Omdat het PLEZIER in de Mini League voorop staat worden er geen uitslagen en standen
bijgehouden. Immers waar geen winnaars zijn, zijn ook geen verliezers!
Indien er voldoende aanmeldingen zijn wordt de Mini League opgesplitst in:
 Categorie O7 (onder 7 jaar): de spelertjes met wat meer voetbalkwaliteiten, ook wel aangeduid
als “het 6 jarigen niveau”;
 Categorie O6 (onder 6 jaar): de spelertjes met wat minder voetbalkwaliteiten, ook wel
aangeduid als “het 5 jarigen niveau”.
De Mini League biedt per half speelseizoen een speelkalender aan van ca 10 speeldagen. Hierbij wordt
het KNVB speelschema aangehouden en daarnaast wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden
met vakanties en feestdagen.
Mocht een speelweekend door de KNVB centraal afgelast worden, dan wordt dat weekend standaard
niet ingehaald, maar in overleg met de desbetreffende coördinator bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Het is aan de betreffende vereniging/coördinator op welke wijze verder invulling wordt gegeven aan
de indeling van de spelertjes in de O7 en O6 en de frequentie van deelname. In de praktijk zullen de
kinderen van 5 jaar veelal deelnemen aan de O6-wedstrijdjes en de kinderen van 6 jaar aan de O7wedstrijdjes.

Waarom de Mini League regio Apeldoorn?
De ervaring leert dat de beginnende voetballertjes in de reguliere O8 (onder 8) competitie veelal met
grote cijfers verliezen. De nieuwelingen worden ook niet snel in het spel betrokken en raken vaak
bijna geen bal aan.
Hierdoor is het voetbal voor sommige toch niet wat ze ervan verwacht hadden. De Mini League brengt
daar verandering in. Zo kunnen de jongere spelertjes zich goed ontwikkelen om zo in een later stadium
in een O8-team goed mee te kunnen komen.
Naast PLEZIER is ook de ontwikkeling van spelertjes belangrijk.
Voordelen Mini League voor de spelertjes en ouders/verzorgers:
 doordat er 4 tegen 4 wordt gespeeld is er veel balcontact voor alle spelertjes en ontstaat er een
betere voetbalontwikkeling;
 het competitie-element is uitgeschakeld (uitslagen en standen worden niet bijgehouden!),
waardoor de nadruk veel meer komt te liggen op PLEZIER;
 er worden veel doelpunten gemaakt (kleine veldjes met relatief grote doeltjes en geen keepers);
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door de teambegeleider wordt erop toegezien dat er RESPECT is voor elkaar en worden (waar
nodig) regels uitgelegd en gehanteerd;
 flexibele instroom en doorstroom; nieuwe spelertjes kunnen nadat ze lid zijn geworden van een
deelnemende vereniging en ingeschreven staan bij de KNVB, direct meedoen;
Voordelen Mini League voor de deelnemende verenigingen:
 er zijn maar 4 spelers nodig om een team te vormen. Door 4 x 4 te spelen, wordt het samenstellen
van een team eenvoudiger omdat er een alternatief kan worden geboden;
 veel flexibiliteit doordat samenstelling van teams per speeldag kan veranderen;
 geen competitieverplichtingen: verenigingen kunnen per speeldag bepalen of zij een bepaalde
zaterdag wel/niet mee willen doen en met hoeveel teams/spelers.
 ook incomplete teams kunnen ingeschreven worden, immers alle verenigingen helpen elkaar om
gezamenlijk te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen!!!
 een betere doorstroom naar de reguliere Pupillen-teams.
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4.

Deelnemende Verenigingen

Op onze site staat het actuele overzicht van de deelnemende verenigingen, zie hiervoor:
www.minileague-apeldoorn.nl/index.php/verenigingen

De deelnemende verenigingen komen allemaal uit de regio Apeldoorn.
Op de speeldagen kan het aantal teams dat mee wenst te doen verschillen. Wekelijks geven de
coördinatoren door met hoeveel teams/spelers de vereniging mee doet. De opgave dient
uiterlijk op woensdag voor 21:00u binnen te zijn. Indien de coördinator niet tijdig laat weten
met hoeveel teams de vereniging mee doet, dan gaat het bestuur er vanuit dat er niet wordt
deelgenomen door de desbetreffende vereniging. De inschrijving is na het eerder genoemde
tijdstip gesloten!
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5.

Agenda en wedstrijdschema

Op onze site staat de actuele agenda en wekelijks wordt ook het wedstrijdschema daar
geplaatst.
Op elke speeldag is er sprake van een standaard wedstrijdschema
 De O7 teams- spelen drie wedstrijdjes van 13 minuten met daartussen twee minuten pauze.
 De O6 teams- spelen vier wedstrijdjes van 9 minuten met daartussen twee minuten pauze.
 Het wedstrijdschema wordt uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de speeldag bekend gemaakt, bij
de coördinatoren van de verenigingen. Bovendien wordt het wedstrijdschema op de website gezet.
 Er wordt na elke wedstrijd gerouleerd door de teams die midden op het hoofdveld staan een veld
door te laten draaien. De teams die aan de buitenkant van het hoofdveld staan spelen alle 3 de
wedstrijdjes op hetzelfde veld (zie voorbeeld volgende pagina). Het kan voorkomen dat hier vanaf
geweken moet worden, dit zal dan duidelijk aangegeven worden op het wedstrijdschema!
 Bij een oneven aantal teams heeft één team pauze en draait na de 1e wedstrijd in, waarna een
volgend team pauze heeft, enz. Op het wedstrijdschema wordt dit duidelijk aangegeven.
 Na afloop neemt elke speler een penalty op de grote goal met een echte keeper. Er wordt op de
goal geschoten vanaf ca. 6 meter.

In uitzonderingsituatie kan afgeweken worden van bovengenoemde tijden/programma waarvan tijdig
melding zal worden gemaakt.

Zie voor de actuele gegevens: www.minileague-apeldoorn.nl/index.php/agenda
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7.

Veldindeling

Onderstaand de veldindeling die wordt toegepast. Voor het doorschuiven van teams zie voorgaande
hoofdstuk.





Standaard wordt gespeeld op het hoofdveld. Het speelveld is alléén voor de spelers en de
mensen die betrokken zijn bij de organisatie, die herkenbaar zijn aan een hesje (zie ook
hoofdstuk 11), ALLE overige aanwezigen dienen achter de omheining plaats te nemen!
De veldjes hebben ongeveer een afmeting van 20 x 30 meter.
Over het midden van een hoofdveld wordt een strook opengelaten. De achterlijnen die zich op
het midden van het veld begeven liggen ter hoogte van beide doelpalen van het grote doelen.
Voor de andere achterlijnen wordt gebruik gemaakt van de zijlijnen van het hoofdveld.
In onderstaand overzicht hebben de veldjes een nummer, in de praktijk zijn dat de namen van
de veldsponsoren (zie hoofdstuk 16).
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8.

Wedstrijdregels

 Er wordt gespeeld in wedstrijdtenue van de vereniging waarvan de speler lid is.
 Er wordt gebruik gemaakt van hesjes indien twee teams in (bijna) dezelfde kleuren spelen, of als
het team is samengesteld uit verschillende verenigingen

 Het is verplicht dat spelers scheenbeschermers dragen!
 Elk O7-team speelt drie wedstrijdjes van 13 minuten. Indien er een oneven aantal teams
deelnemen, kan het voorkomen dat een aantal teams maar twee wedstrijdjes speelt. Het vrije team
mag wel onderling op een extra veldje voetballen.
 Elk O6-team speelt vier wedstrijdjes van 9 minuten. Indien er een oneven aantal teams deelnemen,
kan het voorkomen dat een aantal teams maar drie wedstrijdjes speelt. Het vrije team mag wel
onderling op een extra veldje voetballen.
 Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keepers. Teambegeleiders kunnen hier in onderling overleg
van afwijken, bijv. als een team sterker is dan de andere en/of de weersomstandigheden dusdanig
zijn dat stilstaan voor de reserve spelertjes niet verantwoord is. Per team mogen er maximaal 5
spelertjes in het veld staan
 Wisselen is onbeperkt toegestaan.
 Het Spel begint met de opkomst van de spelers die hand in hand het veld opkomen, onder
begeleiding van de CD. De kinderen mogen voor die tijd niet op het speelveld komen!!!

 Er worden geen standen en/of uitslagen bijgehouden. PLEZIER staat voorop en
winnen en/of verliezen is slechts bijzaak.
 De wedstrijdjes staan onder begeleiding van de beide teambegeleiders. De spelregels dienen
spelenderwijs toegepast te worden en de kinderen krijgen uitleg indien nodig.
 Na afloop van de wedstrijdjes worden er aansluitend penalty’s genomen op het grote doel
(uiteraard met keeper). Er wordt vanaf ca 6 meter geschoten op het grote doel.
 Op het veldje bevinden zich alleen spelers en mensen die betrokken zijn bij de organisatie (zie
hoofdstuk 11). Eén teambegeleider per team bevindt zich hooguit aan de zijlijn van het veldje in
verband met het wisselen van spelertjes en de kinderen begeleiden voor en na een wedstrijd.
 Mensen van de organisatie ( teambegeleiders, coördinatoren, leden van het bestuur en evt gasten)
dragen hesjes, zodat zij goed herkenbaar zijn en het voor een ieder duidelijk is dat deze mensen
zich op het speelveld mogen begeven.
 Niet bij de organisatie betrokken ouders/verzorgers en andere belangstellenden dienen zich
achter de afrastering van het hoofdveld te begeven!
 Coaching tijdens de wedstrijdjes is niet toegestaan óók niet door de teambegeleiders! Positief
aanmoedigen mag uiteraard wel! Dus wel opmerkingen als; “Ga door!”, ”Goed zo!” of “Kom hem
eens helpen”, maar niet; “Overspelen”, “Schieten” of “Wat een slechte bal is dat”. Daarbij mag het
aanmoedigen van de tegenstander niet vergeten worden!
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9.

Spelregels

De spelregels zijn eenvoudig, zodat de kinderen zelf met PLEZIER het voetbalspel kunnen
ontdekken. We houden de volgende regels aan:











Bij het beginsignaal staan de spelers bij hun eigen doel en de bal ligt in het midden. Zodra de fluit
klinkt begint het spel.
Bij alle spelhervattingen dient de tegenstander minimaal 5 meter afstand aan te houden.
Na een doelpunt tikt het scorende team eerst het eigen doel aan, het andere team mag direct het
spel hervatten vanaf het eigen doel.
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze door de andere partij in het spel te worden gebracht
door middel van een pass of het indribbelen van de bal.
Wanneer de bal door de aanvallende partij over de achterlijn gaat, dient deze in het spel te
worden gebracht door de verdedigende partij doormiddel van een pass of het indribbelen van de
bal.
Wanneer de bal door de verdedigende partij over de achterlijn gaat, dan neemt de aanvallende
partij een hoekschop doormiddel van een pass of het indribbelen van de bal.
De buitenspelregel is NIET van toepassing.
Een penalty wordt alléén gegeven wanneer een speler de bal bewust uit het doel slaat. In alle
andere gevallen wordt een vrijeschop gegeven. Bij een penalty mag de verdedigende partij een
keeper gebruiken.
Voor alle vrijeschoppen (m.u.v. een penalty) geldt dat ze ALTIJD indirect zijn en er dus niet
rechtstreeks gescoord mag worden.
De teambegeleider begeleidt het spel en grijpt alleen in als dit wenselijk/noodzakelijk is én legt
daar waar nodig de regels uit.

Hou deze regels aan, het zal het PLEZIER bij de kinderen vergroten!
Omdat telkens hetzelfde concept wordt gebruikt, zullen de kinderen hiermee snel vertrouwt raken!
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10. Richtlijnen voor ouders en teambegeleiders
De Mini League heeft zoals hopelijk bij u bekend als belangrijkste
doelstelling om het spelplezier van alle deelnemende jongens en
meisjes zo groot mogelijk te laten zijn.
Om die doelstelling te bereiken en anderzijds om de wedstrijden
organisatorisch goed te laten verlopen kent de Mini League enkele
richtlijnen/verwachtingen. Wij willen u bij deze dan ook vriendelijk, doch
dringend verzoeken om u aan deze richtlijnen te houden en invulling te
geven aan de verwachtingen.
Richtlijnen/Verwachtingen:
 Per team mag één teambegeleider zich bij het veldje, waarop gespeeld wordt, begeven.
 Alle andere ouders en/of belangstellenden dienen zich buiten de afrastering van het grote
voetbalveld te begeven.
 Coaching tijdens de wedstrijdjes is niet toegestaan. Aanmoedigen mag uiteraard wel. Dus
wel opmerkingen als; “Ga door!”, “Goed zo!” of “Kom hem eens helpen!”, máár NIET;
“Overspelen!”, “Schieten! of “Wat een slechte bal is dat!”.
 Binnen de Mini League worden er geen standen bijgehouden zodat er geen winnaars en
verliezers zijn. Schenk dan ook zo weinig mogelijk aandacht aan het resultaat. PLEZIER voor
een ieder staat, zoals al aangegeven, voorop!
 Tijdens de wedstrijdjes wordt er normaal gesproken alleen 4 tegen 4 gespeeld.
Teambegeleiders kunnen hier in onderling overleg van afwijken, bijv. als een team sterker is
dan de andere en/of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat stilstaan voor de reserve
spelertjes niet verantwoord is. Per team mogen er maximaal 5 spelertjes in het veld staan.
 De teambegeleiders die ook het spel begeleiden doen hun best, bemoei u alstublieft niet met
hun beslissingen.
 Wordt u aangesproken door de organisatie (of wie dan ook!), volg de aanwijzingen op en
neem dan alsjeblieft deze richtlijnen in acht.
 Indien er bijzondere zaken zijn die worden gesignaleerd tijdens een speelronde of zaken die
we moeten weten, geef dat dan door aan één van de leden van de organisatie (te herkennen aan
de hesjes) of één van de coördinatoren, of het bestuur. Dat kan evt. per mail!
 Laten wij volwassenen het goede voorbeeld geven en gun de kinderen de ruimte om met
PLEZIER te voetballen!
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11.

De onderkende rollen

De volgende rollen worden onderkend:
 Bestuurslid
De bestuursleden van de Stichting Mini League regio Apeldoorn dragen zorg voor:
- De overall organisatie van de Mini League regio Apeldoorn
- Het opstellen van een wedstrijdschema voor een speeldag
- Onderhoudt contacten met de coördinatoren
- Draagt zorg voor de continuïteit van de Mini League regio Apeldoorn
- Draagt zorg voor de doorontwikkeling van de Mini League regio Apeldoorn
- Legt desgevraagd aan belangstellende uit waar de Mini League voor staat
Zie ook de statuten van de stichting op de site.
 Coördinator
Zie voor de taken van de coördinator hoofdstuk 12 Verantwoordelijkheden coördinatoren
 Teambegeleider
De taken van de teambegeleider bestaan uit:
- Het team begeleiden voor/tijdens/na de wedstrijdjes
- Controleert voor de wedstrijd of de borgpinnen goed in de doeltjes zitten en brengt
deze zo nodig goed aan
- Zorgt dat het wisselen tijdens de wedstrijdjes goed verloopt (indien het team
wissels heeft)
- Moedigt aan, maar geeft geen tactische aanwijzingen tijdens de wedstrijd
- Geeft het goede voorbeeld qua gedrag richting spelers en ouders
- Kent de regels van de Mini League regio Apeldoorn
- Zorgt dat de wedstrijdjes van zijn team volgens de regels verloopt (zie ook
hoofdstuk 9)
- Voelt het spel aan en grijpt alleen in waar noodzakelijk/gewenst
- Legt aan de kinderen de regels uit daar waar nodig
- Begeleidt de kinderen bij de penalty’s
- Begeleidt het team tot slot bij het ranja drinken
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12. Verantwoordelijkheden coördinatoren
Elke vereniging heeft minimaal één coördinator aangesteld, zodat communicatie met alle betrokkenen
op en rond de speeldagen en tussen het Mini League Bestuur en de deelnemende vereniging zo goed
mogelijk kan plaatsvinden.
Onderstaand een aantal verantwoordelijkheden en/of taken van de coördinatoren.
 Aanspreekpunt van het bestuur en woont in principe de vergaderingen bij.
 Zorg dragen dat alle teams voorzien zijn van een teambegeleider die op de hoogte is van de
wedstrijdspelregels en toeziet op naleving hiervan.
 Meldt uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de speelronde voor 21:00u de

deelnemende teams/spelers aan.




De coördinator zorgt dat het wedstrijdschema bij de dienstdoende teambegeleiders komt.
Waar nodig zal de coördinator ouders aanspreken indien zaken niet verlopen zoals met elkaar
afgesproken (o.a. het betreden van het veld is niet toegestaan).
Uitdragen beleid en afspraken Mini League regio Apeldoorn binnen de besturen en bij de leden
van hun eigen vereniging.

De coördinator van de vereniging waar de Mini League wordt gespeeld is verder verantwoordelijk
voor:
 Sleutel halen bij één van de bestuursleden.
 De aanhangwagen met de materialen tijdig aanwezig is.
 Dat de aanhangwagen op slot staat als deze onbeheerd achter wordt gelaten!
 Uitzetten veldjes op het hoofdveld m.b.v. hoedjes (incl. plaatsen goaltjes en veldaanduidingen
volgens het schema, zie hoofdstuk 7).
 Heeft de verantwoording dat alle borgpinnen van de doeltjes goed zijn aangebracht!
 Indeling van de kleedkamers.
 Werkende geluidsinstallatie en de ML CD aanwezig en getest is.
 Ontvangt de deelnemende verenigingen/teams.
 Dat de hesjes van de Mini League regio Apeldoorn aanwezig zijn, cq uitgedeeld worden.
 Controleert of het opgegeven aantal ballen in de aanhangwagen zit, zo niet dan dient dit direct
gemeld te worden bij het bestuur!
 Zorgt dat er bij onverwachte gebeurtenissen op de speeldag voor dat er een passende oplossing
wordt gevonden. Het uitgangspunt hierbij is het kind dat wil voetballen.
 Toeschouwers achter de omheining staan, alleen spelers en teambegeleiders (met hesjes!!) mogen
op het veld zijn!!!
 De CD tijdig gestart wordt (ca 5 min voor aanvang eerste wedstrijd)
 De spelers gezamenlijke het veld opkomen.
 Organisatie rondom het nemen van de penalty’s (oa. keeper(s) regelen).
 Na afloop ranja beschikbaar wordt gesteld aan alle spelertjes.
 Controleert hoeveel ballen er weer in de aanhangwagen gaan. Wijkt dit af t.o.v. de eerste check,
dan moet dit direct gemeld worden bij het bestuur!
 De aanhanger weer ingepakt wordt volgens de instructie, cq. stapelplan
 De aanhanger weer teruggebracht wordt en op slot gezet wordt!!!
 De sleutel zo snel mogelijk weer ingeleverd wordt bij het bestuurslid waar de sleutel is afgehaald
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Heb je vragen, weet je niet hoe de aanhangwagen ingepakt moet worden, weet je niet hoe de velden op
te bouwen, etc., VRAAG TIJDIG OM HULP!
Vraag het bijv. aan een collega coördinator, meedraaien bij een collega die een speelronde organiseert
levert zoveel meer kennis/inzicht/vaardigheid op dan het Bestuur op papier kan zetten!!
Uiteraard kun je met al je vragen ook bij het Bestuur terecht! Liever teveel gevraagd dan één vraag te
laat of niet gesteld!!!
Tot slot, draag zorg voor de materialen, zonder kunnen we niet!!! Meldt eventuele gebreken of
tekortkomingen aan de materialen direct bij het Bestuur, dan kunnen we zaken oplossen!
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13. Materialen
De aanhanger bevat de volgende materialen tbv de speelronde:
- 20 goaltjes van 3 x 1 meter
- Ca. 100 hoedjes
- Een tas met senioren hesjes:
o 20 gele tbv de O7 teambegeleiders
o 20 groene tbv de O6 teambegeleiders
o 5 oranje tbv de organiserende coördinator/bestuursleden/fotograaf
- Een tas met pupillen hesjes:
o 15 groene tbv de spelers
o 15 oranje tbv de spelers
o 15 blauwe tbv de spelers
- 10 ballen (het bestuur kan besluiten om minder ballen in de aanhanger te doen, dit wordt dan
gecommuniceerd)
- Inpakschema
- Dekens om tussen de doeltjes te leggen, om zo beschadigingen te voorkomen
- Emmers om de doeltjes te verzwaren, te gebruiken bij harde wind.

De aanhanger staat op slot aan de Hoenderloseweg 143B. De sleutel is, in overleg, verkrijgbaar bij het
bestuur.
Zorg dat je de aanhanger altijd op slot zet als je deze onbeheerd achter laat waar dan ook!
Lever na het wegbrengen van de aanhanger de sleutel weer in bij het bestuurslid waar je de sleutel
opgehaald hebt.

Meld vermissingen en/of beschadigingen aan de materialen altijd direct bij
het bestuur!
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14. Verzekeringen
Uitgangspunt is dat de kinderen lid zijn van de KNVB via de vereniging waar zij voor uitkomen en dat
verzekering op deze wijze geregeld bij de KNVB. Daarnaast heeft een vereniging veelal ook een
verzekering afgesloten indien er schade wordt aangericht.
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15. Afgelastingen
De afgelastingenregeling wordt toegepast conform de KNVB Oost categorie B regeling.
Hiervan zal altijd melding gemaakt worden via teletekstpagina 603.
Indien er géén sprake is van een algehele afgelasting kan de coördinator/vereniging waar de
Mini League wordt gespeeld de speeldag nog afgelasten door slechte gesteldheid van de
velden.
Indien er géén sprake is van een algehele afgelasting óf afgelasting bij de vereniging waarbij
de Mini League wordt gespeeld behouden de coördinatoren van de Mini League het recht om
in uitzonderlijke gevallen de Mini League niet door te laten gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan extreme kou, regen en/of sterke wind.
In geval de wedstrijdjes niet worden afgelast kan bij kou, regen en/of sterke wind door de
organiserende verenigingen in afstemming met de coördinatoren worden besloten om aan het
einde het nemen van penalty’s te laten vervallen, zodat de kinderen minder lang blootgesteld
worden aan de weersomstandigheden.
Indien er géén algehele afgelasting is, maar de Mini League speeldag wel afgelast wordt, dan
zal de coördinator van de organiserende vereniging de overige coördinatoren zo snel als
mogelijk informeren en/of bij twijfel zullen de coördinatoren bellen naar de organiserende
vereniging.
Bij afgelasting dient er altijd een coördinator van de organiserende vereniging ter plaatse te
zijn voor eventuele opvang van spelers/ouders.
Indien een Mini League speeldag wordt afgelast wordt door het bestuur in overleg met de
desbetreffende coördinator bekeken of deze ingehaald wordt op een ander dag of komt te
vervallen. De overige coördinatoren vernemen zo snel als mogelijk welk besluit er genomen
is.
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16. Sponsoren en donateurs
Sponsors
Op dit moment wordt de Mini League ondersteund door onderstaande sponsoren. Bij interesse
om dit initiatief te ondersteunen graag contact opnemen met het bestuur.

Hoofdsponsor
Stationsstraat 130
7311 MJ APELDOORN
055-5222992
info@sportshopwaltervandenbelt.nl

Veldsponsoren
Schuttersweg 139 # 055 – 355 29 31
Koninginnelaan 67 # 055 – 522 66 56
De Eglantier 231 # 055 – 533 19 64
maassenbanket@hetnet.nl

Wilt u de Mini League sponsoren? Neem dan
contact op met het bestuur:
mlregioapeldoorn@gmail.com

Lage rink 96
7317 BD APELOORN
055 - 522 65 75
info@takenschilderwerken.nl

Wilt u de Mini League sponsoren? Neem dan
contact op met het bestuur:
mlregioapeldoorn@gmail.com

Klein Hattem 45
7339 HL UGCHELEN
055 - 543 15 55 / 06 - 537 477 66
info@markschut.nl
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Deventerstraat 386
7325 XV APELDOORN
055 - 368 15 90
info@pijnenborg.nl

Ugchelseweg 201
7339 CH UGCHELEN
055 - 53 24 07
info@tankstationugchelen.nl

Wilt u de Mini League sponsoren? Neem dan
contact op met het bestuur:
mlregioapeldoorn@gmail.com

Wilt u de Mini League sponsoren? Neem dan
contact op met het bestuur:
mlregioapeldoorn@gmail.com

Donateurs
Donateurs zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij het bestuur.
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17. Stichting Mini League regio Apeldoorn
Stichting Mini League regio Apeldoorn
Per adres:
Poolsterstraat 15
7314 KE APELDOORN
www.minileague-apeldoorn.nl
KvK-nummer: 55753000
Bankrekeningnummer: NL48 RABO 0136 1202 61tnv Stichting Mini League regio Apeldoorn
Voor de statuten verwijzen we u naar onze website, waar op de tab “Contact en informatie” een link
staat naar de statuten, zie:
www.minileague-apeldoorn.nl/?page=contact
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18. Bestuursleden Stichting Mini League regio Apeldoorn
Contactpersoon

Functie

Emailadres

Hans Boomgaard

Voorzitter

mlregioapeldoorn@gmail.com

Sandra Dietvors

Secretaris

mlregioapeldoorn @gmail.com

Wilco Berenschot

Penningmeester

mlregioapeldoorn @gmail.com
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