
 
 
Beste lid en ouders, 
 
Als nieuw lid van Steeds Hooger heten we jou van harte welkom. Wij vinden het ontzettend leuk dat je bij 
ons komt voetballen. We hopen dat je er veel leert, maar vooral ook dat je er veel plezier hebt. Misschien ben 
je wel eens bij Steeds Hooger geweest of heb je een broer of zus die er voetbalt en weet je al precies hoe 
alles werkt. Maar het kan ook best zijn dat je er nog nooit bent geweest. Om je wat meer over onze club te 
vertellen, verstrekken we deze info. Je moet dit samen met je ouders maar eens goed doorlezen, dan zal snel 
duidelijk worden hoe het allemaal gaat bij Steeds Hooger. Heb jij of je ouders nog vragen, dan kun je altijd 
terecht bij de leider of trainer van je team. 

Wij hopen dat je een fijne tijd gaat beleven bij onze club en wensen je heel veel plezier toe bij Steeds 
Hooger! 

Jeugdbestuur Steeds Hooger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jeugdbestuur  

Het jeugdbestuur van Steeds Hooger bestaat uit een groep vrijwilligers, die speciaal zijn aangesteld om het 
jeugdvoetbal binnen Steeds Hooger te (bege)leiden op een prettige manier voor alle betrokkenen: spelers, 
ouders, leiders, vrijwilligers, etc. Binnen het jeugdbestuur hebben we per leeftijdscategorie 
jeugdcoördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt na de trainer/leider. In elke groepsapp is de jeugd coördinator 
aanwezig. Hieronder stellen wij het voltallige jeugdbestuur en hun bezigheden even aan je voor. 

Jeugdvoorzitter  Frank Tiel 
Wedstrijdzaken  Richard van der Graaf 
Barrcommissie  Minke Coenen 
Materiaal  Roef Meursing 
Algemeen  Michiel Bakker 
Algemeen  Steven Gras 
Leden administratie Michiel Bakker & Frank Tiel 
Activiteitencommissie Minke Coenen & Frank Tiel 
 
Onze jeugd coördinatoren voor dit seizoen: 

JO6 tm JO9  Steven Gras 
JO10 tm JO12  Richard van der Graaf 
JO13 tm JO19  Frank Tiel 
 
In het kort waar de diverse functies voor staan: 

 Ledenadministratie 
Ze voert gesprekken met nieuwe leden (welkom, informatie & inschrijving) en verzorgt de in- en 
uitschrijving.  

 Wedstrijdzaken 
Stuurt de jeugdcoördinatoren aan en is aanspreekpunt voor de leiders en trainers. Ook onderhoudt het 
contact met de KNVB en organiseert ze oefenwedstrijden en toernooien  

 Barcommissie 
Regelt de bezetting achter de bar en in de keuken. Daarnaast stemt ze het assortiment af op onze jeugd, 
denk bijvoorbeeld aan gezonde snacks. 

 Materiaal 
Beheert het materiaal (ballen, oefenmateriaal, etc.) en is daarvoor aanspreekpunt voor trainers en leiders. 
Ook is ze in samenwerking met de kledingcommissie verantwoordelijk voor de tenues. Daarbij regelt de 
kledingcommissie de uitgifte en verkoop van tenues.  

 Activiteitencommissie (Frank & Minke) 
Organiseert i.s.m. vrijwilligersactiviteiten voor de jeugd 



 
 

 Algemene zaken 
Ondersteunt direct en indirect het jeugdbestuur en de commissies en beheert de social media vanuit de 
jeugd. 

Vrijwilligers 

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Ook bij Steeds Hooger werken we met heel veel 
mensen die een deel van hun vrije tijd met liefde en plezier besteden aan het begeleiden van het team van 
uw kind, maar ook aan het regelen van wedstrijden, het trainen van keepers, het onderhoud van de 
accommodatie en nog veel meer. Op deze vrijwilligers zijn we trots en onze waardering naar hun is groot. 
Zonder vrijwilligers houden we Steeds Hooger niet draaiend. Wees als ouder ook zuinig op de vrijwilligers die 
zich inzetten voor al onze leden. Ondersteun waar nodig en heb respect voor zijn of haar beslissingen. 

Indien u ook graag een rol zou willen vervullen bij Steeds Hooger, kunt u te allen tijde terecht bij één van de 
leden van het jeugdbestuur. Zij kunnen samen met u kijken wat u wilt en welke rol u bij onze vereniging zou 
kunnen vervullen, rekening houdend met de tijd die u hieraan kunt en wilt besteden. Dus schroom niet en 
laat ook uw betrokkenheid zien. Zowel uw kind als onze vereniging zijn blij met alle ondersteuning die we 
kunnen krijgen. 

Wij zoeken nog vrijwilligers die zich het komende seizoen alleen of samen willen inzetten en committeren 
aan 

 Jeugdcoördinator JO10 tm JO12 & JO13 tm JO19 
 Ondersteuning bij organisatie Sinterklaas, Penalty Bokaal, Eindfeest, Kamp 
 Vertrouwenspersoon 
 Activiteitencommssie 

 

Heeft u interesse maar nog geen idee wat het zoal in zal houden en hoeveel tijd je erin zou moeten stoppen, 
of heeft u andere ideeën, suggesties of opmerkingen, schroom niet en neem contact op met Richard de Graaf 
of Frank Tiel via jeugdbestuur@steedshooger.nl o.v.v. informatie / aanmelden vrijwilliger 
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Informatie en communicatie 

Je bent nu lid, dat is al tof natuurlijk maar hoe weet je nu wat je nodig hebt, wanneer je wedstrijden moet 
spelen, wanneer de training is en waar kan jij of je ouders terecht bij vragen, opmerkingen etc.? 

Voor alle vragen en opmerkingen kan je terecht bij de leider(s) en trainer(s) van je eigen team. Mocht het 
voorkomen dat daar niet de oplossing gevonden wordt dan is er altijd nog de jeugd coördinator. Als laatste is 
er dan het jeugdbestuur, mocht zowel de begeleiding alsmede de coördinator er niet uit komen, die aan 
gesproken kan worden. 

Team app 

Elk team heeft zijn eigen app waarin informatie over de wedstrijden, trainingen worden gedeeld. Ook delen 
de ouders vaak foto’s, verzinnen ze groepsuitjes en nog veel meer. Zijn je ouders nog geen lid van een team 
app? Vraag ze dan even een email te sturen naar jeugdbestuur@steedshooger.nl, dan gaan wij het oplossen. 

Voetbal.nl app 
 
Wij adviseren je om de voetbal.nl app te installeren op je telefoon of die van je ouders. Dit is een app vanuit 
de KNVB waardoor je op de hoogte wordt gebracht van het speelprogramma (competitie- en 
bekerwedstrijden) van jouw team. Ook wijzigingen van tijden en speeldata worden hierin verwerkt. Hiervan 
krijg je dan automatisch een melding en dient te stroken met de info welke je van de leider/trainer krijgt. 

Website & Facebook 

Bezoek eens onze website of facebook pagina, daar vind je veel meer informatie, leuke verslagen van 
wedstrijden, foto’s en data van de evenementen dan alleen in deze brief.  

Wedstrijdverslagen voor website 
 
Bij sommige teams wordt u gevraagd om een keer een wedstrijdverslag te schrijven van een wedstrijd van 
het team van uw kind voor op de website. Wedstrijdverslagen kunt u mailen naar 
jeugdbestuur@steedshooger.nl 
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Contributie 

 
De contributie voor leden van Steeds Hooger is afhankelijk van de leeftijd en aan welk onderdeel zij mij 
zullen gaan doen (zaal, veld, competitie of training lid).  

De hoogte van de contributie zal aan de ouders worden medegedeeld via de email.  

Lidmaatschap loopt van 1 Juni tot en met 31 Mei en zal automatisch worden voor een onbepaalde tijd 
worden verlengd.  

Innen van de contributie 

Wij innen de contributie via de tool van Club Collect, de verwachting is dat jullie hierover bij aanvang van het 
seizoen bericht krijgen. 

Gespreid betalen 

Door ClubCollect wordt de optie aangeboden om in vier termijnen te betalen. Dit brengt wel een kleine 
administratieve bijdrage per termijn met zich mee.  

Privacy 
Naast het betaalgemak en de veiligheid, is het ook belangrijk dat de privacy van de leden gewaarborgd blijft. 
De gegevensverwerking van de leden verloopt daarom geheel conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 
 

Planning en contact 
De eerste contributie nota's zullen eind augustus worden verstuurd per e-mail en sms. ClubCollect draagt 
zorg voor de volledige communicatie met de leden. Via een persoonlijke pagina op ClubCollect heb je als lid 
volledige inzage in betalingen en geef je je voorkeuren aan. Ook kun je hier vragen stellen die direct 
zichtbaar zijn voor de beheerders vanuit Steeds Hooger: commissie financiën, voorzitter en penningmeester. 
Vragen worden via de applicatie van ClubCollect beantwoord door Steeds Hooger.  

Beëindigen lidmaatschap 

Indien je wilt stoppen met voetballen of ergens anders je kunsten wilt gaan vertonen dan moeten je ouders 
dit schriftelijk doen en wel uiterlijk op 31 Mei. Iedereen die zich niet voor 1 Juni heeft uitgeschreven is 
automatisch weer lid voor een heel seizoen. 

Wil je je gegevens wijzigen of wil je je lidmaatschap beëindigen?  Mail dan naar 
jeugdbestuur@steedshooger.nl 
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Indeling team  

Het belangrijkste is natuurlijk in welk team dat je gaat voetballen. Bij Steeds Hooger spelen we in 
verschillende teams. Na het welkom gesprek met je ouders en de proeftraining die je hebt gevolgd hebben 
we je in een team geplaatst. Ook hebben je ouders te horen gekregen wie de leiders/trainers zijn voor het 
aankomende seizoen. Alle teams van Steeds Hooger hebben een teamapp waar informatie op wordt gedeeld. 
Ook op de website van Steeds Hooger kun je veel informatie vinden. 

Wij streven ernaar om een team bij elkaar te houden, dit sowieso tot en met de JO12. In de periode tussen 
eind seizoen, zomervakantie en aanvang nieuw seizoen proberen wij de elftallen in te delen, als dit nodig is, 
(misschien zijn er kinderen gestopt of hebben jullie de leeftijd van 12 jaar bereikt waar we soms een team 
moet opsplitsen) op leeftijd, voorkeur en aantallen. In deze periode zal, waar nodig, ook aan de leiders en 
trainers input gevraagd worden. Zij hebben een adviserende rol in de uiteindelijke beslissing van het 
jeugdbestuur. Naast het advies kijken wij ook naar speciale verzoeken (samen met kinderen spelen, 
schoolmaatjes, buren etc.) en het jaar waarin je geboren bent (en ouders die aangegeven hebben iets voor 
het elftal te kunnen en willen betekenen. 

Voetbaluitrusting 

Om je kunsten te vertonen op een van onze velden heb je natuurlijk wel kleding nodig, hieronder leggen wij 
je uit wat verplicht is om te hebben. Ook geven wij je wat praktische tips. 

Verplicht tijdens wedstrijden: 

 Steeds Hooger tenue (shirt, broek en sokken) , deze kun je kopen via de link die we delen met je. 
 Scheenbeschermers (verplicht voor alle leeftijden) 
 Voetbalschoenen met noppen, tip: kies schoenen die zowel voor gras als kunstgras geschikt zijn! 

Verplicht tijdens de training: 

 Scheenbeschermers (verplicht voor alle leeftijden) 
 Voetbalschoenen met noppen, tip: kies schoenen die zowel voor gras als kunstgras geschikt zijn! 

Bij een training maakt het niet uit welke kleding gedragen wordt, als het maar aangepast is aan de 
weersomstandigheden.  

Handig om te hebben: 

 Sporttas, eventueel aan te schaffen via Steeds Hooger (via de link die we delen met je) 
 Trainingspak, eventueel aan te schaffen via Steeds Hooger (via de link die we delen met je) 
 Thermo kleding, handig voor als het wat kouder is 
 Bidon 

  
 

 

 



 
 

Trainingen en wedstrijden 

 
In de periode van augustus tot en met mei wordt er in principe iedere zaterdag een wedstrijd gespeeld. Het is 
mogelijk, dat er een keer een wedstrijd wordt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Ook is er een 
(korte) winterstop, rond de periode van kerstmis en oud en nieuw, waarin een aantal weken niet gevoetbald 
wordt, maar verder is er bijna iedere zaterdag een wedstrijd.  

Verder wordt er ook iedere week getraind. Per team wordt vastgesteld op welke dag en welk tijdstip de 
training plaatsvindt. Meer informatie kun je hierover ook vinden op de site onder je team. 

De spelers worden zo’n 10-15 minuten voor aanvang van de training verwacht, zodat op tijd met de training 
begonnen kan worden. Voor een wedstrijd worden de kinderen ook tijdig verwacht, maar dit kan verschillen 
per wedstrijd. De thuiswedstrijden en uitwedstrijden kunnen per week verschillen Hierover wordt u nader 
geïnformeerd door de leider van het team. 

Nabij de kantine hangt een boord met daarop de kleedkamer en veld waarop de wedstrijden worden 
gespeeld, uiteraard geld dit alleen voor onze thuiswedstrijden! 

Beleid (regels) 

Om het zowel voor jou als alle andere aanwezigen op ons complex het zo aangenaam mogelijk te maken, het 
voor de begeleiding (en alle andere vrijwilligers) zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij wat regels 
opgesteld. 

Algemeen geldt 

 RV & AV Steeds Hooger is een sportieve club waar spelers, tegenstanders, scheidsrechters, 
supporters en alle (andere) bezoekers met respect behandeld worden 

 We verwachten dat iedereen bijdraagt aan het netjes en schoonhouden van de velden, kleedkamers 
accommodatie, tijdens en na de wedstrijd of training 

 Geef zelf altijd het goede voorbeeld aan de kinderen. Graag willen we jullie ook vragen ons te 
steunen, als we je zoon of dochter aanspreken op ongewenst gedrag tijdens de wedstrijd of training 

 Tijdens het lidmaatschap van een minderjarige tot en met de JO12 dient er altijd een volwassene 
(ouder of verzorger) aanwezig te zijn bij wedstrijden en trainingen.  

 Tijdens het lidmaatschap van een minderjarige, vanaf JO13, dient er altijd een volwassene (ouder of 
verzorger) aanwezig te zijn bij wedstrijden (uit en thuis). 

 Het meegeven van je kind aan een andere ouder (meeliften), het alleen sturen van je kind(eren) is 
volgens het beleid van Steeds Hooger niet toegestaan en ook besproken ten tijde van het aangaan 
van het lidmaatschap. 

 Ben je geen speler, trainer of leider? Dan mag je het veld niet betreden! 
 

 



 
 

Publiek 

Bij wedstrijden en trainingen mag u uiteraard aan de zijlijn komen kijken. Sterker nog, de kinderen, maar ook 
de leiders, trainers en het jeugdbestuur stellen het op prijs als u komt kijken. Uw positieve support bij 
wedstrijden en trainingen wordt door de kinderen erg gewaardeerd. Wij vragen u vriendelijk om geen 
aanwijzingen aan uw kind te geven. Dat doen onze leiders/trainers. Het komt vreemd over als uw kind een 
andere aanwijzing van u krijgt dan hij van tevoren van de trainer/leider heeft meegekregen. Graag uw 
aandacht daarvoor. Uiteraard kan een bemoedigend woordje geen kwaad. Hou het positief. 

Regels tijdens trainen 

Naast sportief gedrag verwachten we van je:  

 Je bent minimaal een kwartier voor aanvang training aanwezig  
 Voetbalschoenen en scheenbeschermers meenemen en dragen is verplicht 
 Handdoek bij je voor het douchen (indien je dit gaat doen, wel zo fris!) 
 Zuinig zijn met het materiaal (goaltjes/ ballen/ pionnen/ hoedjes/ andermans spullen) 
 Op tijd het veld af, dit via de zijkanten, niet over andermans veld 
 Kleedkamer netjes (en leeg) achterlaten, laat niets slingeren, weg is weg! 
 Gebruik de juiste kleedkamer (zie hierboven), gun ieder z’n privacy 
 Alvorens het veld te verlaten help je de trainer met opruimen en zeg je gedag. 
 Kan je niet, bel dan af, dit wel minimaal een uur van tevoren, bij de trainer of leider 

 

Regels tijdens thuiswedstrijden 

Naast sportief gedrag verwachten we van je: 

 Je dient minimaal 45 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn  
 Je meldt je bij de trainer of leider van je elftal 
 Je gaat onder begeleiding naar de aangewezen kleedkamer 
 Je gaat onder begeleiding van de trainer of leider het veld op 
 Juiste voetbalschoenen, scheenbeschermers en (compleet) tenue meenemen 
 Handdoek voor het douchen (wel zo fris) 
 Zorg bij het verlaten van de kleedkamer dat deze weer leeg en opgeruimd is 
 Afmelden bij gepland verzuim uiterlijk op de woensdag ervoor bij de leider van je elftal 
 Afmelden bij plotseling verzuim, direct bij de leider 
 Voetbal is een teamsport, dus graag hier ook rekening mee houden, zeg niet te vaak af 

 

 

 



 
 

Regels tijdens uitwedstrijden 

 Je dient minimaal 60 minuten voor aanvang wedstrijd te verzamelen 
 Verzamel bij voorkeur op de parkeerplaats voor ons complex 
 Met elkaar meerijden geniet de voorkeur, let wel op of je een inzittenden verzekering hebt en 

natuurlijk niet de gordels vergeten! 
 Je dient je te melden bij de trainer of leider van je elftal 
 Je gaat onder begeleiding van de leider naar de aangewezen kleedkamer 
 Je gaat onder begeleiding van de leider of trainer het veld op, dus niet alleen. 
 Juiste voetbalschoenen, scheenbeschermers en tenue meenemen 
 Handdoek voor het douchen (wel zo fris) 
 Zorg bij het verlaten van de kleedkamer dat deze weer leeg en opgeruimd is 
 Afmelden bij gepland verzuim uiterlijk op de woensdag ervoor bij de leider 
 Afmelden bij plotseling verzuim, direct bij de leider 
 Voetbal is een teamsport, dus graag hier ook rekening mee houden, zeg niet te vaak af 

 

Afmelden wedstrijd/training 
 
Indien uw kind een keer niet mee kan trainen of niet mee kan doen met een wedstrijd, bijvoorbeeld door 
ziekte, dan verzoeken wij u om uw kind zo spoedig mogelijk af te melden bij de leider/trainer. Hou er wel 
rekening mee dat we met een teamsport hebben te maken en dat uw afmelding voor problemen kan zorgen 
met de aantallen. Dat verschilt per leeftijdscategorie en kan soms aan de krappe kant zijn. Daarnaast vragen 
wij u om dagjes weg etc. niet te plannen op wedstrijddagen. Er zijn speelvrije dagen/weekenden. Gelieve op 
deze dagen uw dagjes weg te plannen. Met elkaar rekening houden is ook een onderdeel van teamsport. 
Hiermee voorkomt u dat u het team opzadelt met te weinig spelers. 

Wedstrijd afgelast? 
 
Als een wedstrijd afgelast wordt, wordt u door de leider hiervan op de hoogte gesteld. Dat zullen wij spoedig 
mogelijk doen. Dit communiceren we via de teamapp. Hou deze bij slecht weer dus in de gaten. Het kan zijn 
dat de wedstrijd wordt afgelast als u al op weg bent naar de uit wedstrijd en/of op het sportpark bent. Dat 
proberen we te voorkomen maar bij wisselvallig weer is dit niet altijd te voorkomen. 
 
Training afgelast? 

Het is mogelijk dat de weers- of veldomstandigheden het onmogelijk of onverantwoord maken om te trainen. 
Indien er niet getraind kan worden, wordt u hierover door de leider geïnformeerd. Het principe bij trainingen 
geldt dat er altijd getraind wordt, tenzij u gebeld wordt of via de team app van de leiders/trainers een bericht 
ontvangt dat het afgelast is! Hoort u dus niks dan gaat het trainen door! 

 



 
 

Indeling velden 

 

Indeling traingsdagen, tijden en velden 
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Team Aanvang Einde Veld Dag

JO15 18:30 19:45 1CD Maandag

JO15 18:45 20:00 1AB Woensdag

MO15 19:00 20:00 3CD Maandag

MO15 18:30 19:30 3CD Woensdag

JO13 18:30 1945 1AB Maandag

JO13 18:45 20:00 1CD Woensdag

JO12 18:00 19:00 3CD Maandag

JO12 18:30 19:45 3AB Woensdag

JO11 18:00 19:00 3AB Maandag

JO11 17:00 18:00 3CD Woensdag

JO10 17:00 18:00 3AB Woensdag

JO9 17:30 18:30 1CD Woensdag

JO8 17:30 18:30 1B Woensdag

JO7 16:30 17:30 1B Woensdag

JO6 16:30 17:30 1A Woensdag

MO10 17:30 18:30 1A Woensdag

Training



 
 

Andere activiteiten 
 
Bij Steeds Hooger staat het voetballen natuurlijk bovenaan, maar daarnaast zijn er nog diverse andere 
activiteiten. Jaarlijks is er voor de JO6 t/m JO10 pupillen de Sinterklaasviering. Ook organiseren wij voor alle 
jeugdleden een eindfeest en een penaltybokaal waar ze de kans krijgen om de keeper van het eerste elftal 
eens te laten zien wat ze kunnen. 

Meer informatie hierover zal via de trainers/leiders, teamapp, website en andere social media worden 
gedeeld met jullie. 

BARDIENST 

RV & AV Steeds Hooger draait op de inzet van vrijwilligers en verwacht van iedere ouder van een betalend 
lid dat zij ieder seizoen minimaal 1 of meerdere bardiensten draaien.  

Elk team heeft een afgevaardigde in de barleidersapp.  

Barroosters 

De KNVB geeft een wedstrijdschema voor een heel seizoen door. De wedstrijden worden door de KNVB 
meestal pas 3 weken van tevoren vastgelegd. Dit heeft alles te maken met veranderingen door het seizoen 
heen, zoals teams die stoppen, of weersomstandigheden waarbij er wedstrijden worden gecanceld. Als 
barcommissie streven we ernaar om het barrooster voor een half seizoen te maken. Dit lukt alleen voor de 
trainingsdagen. Helaas kunnen we het barrooster voor de wedstrijddagen alleen voor 2 weken definitief 
vastleggen. Het barrooster wordt gedeeld in de barleidersapp en wordt opgehangen worden in de kantine.  

Barleiders 

Als barleider heb je de mooie taak om de bardiensten te communiceren met jouw team. De barroosters 
worden voornamelijk via de barleidersapp gecommuniceerd. Aan het begin van het seizoen krijg je een 
barrooster voor de trainingsdagen voor de eerste seizoenshelft. Verder krijg je elke week (twee weken van 
tevoren) een nieuw barrooster voor de wedstrijddagen. Geef dan zo snel mogelijk door welke 2/3 leden er uit 
jouw team de bardiensten gaan draaien. De namen worden dan verwerkt in het rooster. Elk team is zelf 
verantwoordelijk dat de bardienst gedraaid wordt. 

Elke barleider moet weten hoe een bardienst gedraaid wordt en hoe de club geopend en gesloten moet 
worden. Wanneer je nieuw bent zul je uitgenodigd worden voor een informatieavond waar al deze informatie 
gedeeld met je zal worden.  

Bardiensten 

In principe heb je op een wedstrijddag of trainingsdag een bardienst als je thuis speelt.  

De tijden zijn daarbij aangepast aan de speeltijden.  

 



 
 

Sleutels 

Iedere barleider krijgt een set met sleutels en codes om te openen en sluiten. Wees zorgvuldig met de 
sleutels en informatie, je hebt hiermee de toegang tot onze club in handen. We hebben er vertrouwen in dat 
onze leden netjes omgaan met onze spullen. Het is dus niet de bedoeling dat deze gedeeld worden met niet-
leden. Als je de sleutel kwijtraakt, betaal je zelf een vervangende sleutel.  

Barboek 

In het Grote Barboek staat beschreven wat er van je verwacht wordt achter de bar en hoe alles werkt. Deze 
handleiding vind je achter de bar. Daarin kan je o.a. vinden waar de voorraad staat, hoe de frituur werkt en 
hoe je kan openen en moet afsluiten. Deel dit in je elftal zodat iedereen zich kan inlezen voor ze een 
bardienst draaien. 

Voorraad 

De voorraad wordt bijgehouden door de Barcommissie. Heb je suggesties voor drankjes of hapjes, waar we 
onze leden mee kunnen verblijden, of heb je andere ideeën over de keuken of bar, dan kun je deze 
doorgeven aan Minke Tiel. 

Op de pof? 

Ben je je portemonnee vergeten? Vraagt een ander even om het voor te schieten: we verwachten van 
iedereen dat die zijn bestelling betaalt. Bij de senioren wordt af en toe gewerkt met een bon: ook die moet 
voor vertrek betaald zijn.  

Is jouw bardienst afgelopen?  Overleg eventueel met de aanwezigen of zij willen blijven en de dienst kunnen 
overnemen en eventueel kunnen afsluiten.  Zo niet, dan mag je ze verzoeken om weg te gaan.  

Praktische vragen 

-       Mag ik wisselen van bardienst? 

Uiteraard! Je kunt wisselen met een ander team. Let op dat jouw team wel verantwoordelijk is dat er iemand 
achter de bar staat.  

-       Hoe zit dat met het geld in de kassa? 

In het Grote Barboek kun je alle informatie omtrent de kassa vinden.  

Denk aan hoe werkt de kassa, met welk bedrag start je en hoe sluit je af.  

-       Wat als jouw wedstrijd niet doorgaat? 

Jouw team blijft verantwoordelijk voor de bardienst. Ons advies is om met het hele team gezellig een drankje 
te komen doen in de hut. 



 
 

-       Help! Ik kom bij Steeds Hooger aan en niemand heeft de hut geopend? 

Balen! Iemand is vergeten om zijn dienst te draaien. Neem contact op met jouw barleider. Deze barleider kan 
zien wie er had moeten openen. Een berichtje in de barleidersapp doet al wonderen! Kom je er echt niet uit? 
Neem dan contact op met Minke Tiel van de Barcommissie (06-37131589).  

-       Help! Dit wordt mijn eerste bardienst! 

Komt helemaal goed! We zullen de nieuwe barleiders uitleggen hoe het achter de bar werkt. Daarnaast is er 
altijd wel iemand aanwezig die weet hoe bijvoorbeeld de kassa werkt. Niemand vindt het erg om jou te 
helpen achter de bar.  

-       Help! Ik sta bij de club en het lukt niet om te openen of sluiten?! 

Heeft jouw teamgenoot moeite met openen of sluiten, dan stellen we het zeer op prijs dat je hem of haar 
hiermee helpt. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met de Barcommissie.  

-  Help! Er is een calamiteit!! 
Neem voor een calamiteit zoals een gewonde, uitvallen van stroom of bij inbraak contact op met het bestuur. 
Je kunt de namen van het bestuur vinden op onze website. Ook kun je contact opnemen via de barleidersapp 
met het bestuur.  

 
SLOTWOORD 

Tot slot willen wij u wijzen op ons jeugdvoetbal beleidsplan voor 2022/2023, een exemplaar is beschikbaar 
op onze vereniging. Eventuele vragen of suggesties kunt u met ons delen via jeugbestuur@steedshooger.nl 
o.v.v. JVBP 

Wij wensen alle kinderen en natuurlijk ook de ouders en verzorgers een heel plezierig en sportief seizoen toe 
en zien jullie allemaal graag weer snel in de hut! 

Met sportieve groet, 

Het jeugdbestuur 
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