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Samen biljarten geeft meer effect!

JEUGD

Nieuwgein, 28 februari 2018
Aan: Alle besturen van de districten en gewesten van de KNBB Vereniging Carambole.
Bondstrainers KVC.
Betreft:

Organiseren jeugdtalentenmiddag.

Van: Piet Verschure, portefeuillehouder jeugd KVC.
Geachte bestuurders,
In de nieuwsbrief van januari heb ik een stukje geschreven over hoe we onze jeugd kunnen
enthousiasmeren voor on ze sport. Hierbij heb ik aangegeven dat we van plan zijn om net als
twee jaar geleden een aantal talentenmiddagen te houden om te zien of er binnen onze
jeugd t/m 21 jaar talenten zijn die in aanmerking komen om bondstraining te krijgen van een
van onze bondstrainers.
Aangezien het voor mij onmogelijk is om zelf alle jongens en meisjes te benaderen alsmede
de locaties waar we de beschikking hebben over minimaal 3 biljarts, roep ik de hulp in van
districts- en gewestelijke bestuurders.
Het is de bedoeling dat we aan het eind van het seizoen, eind mei, juni en begin juli deze
middagen organiseren op een zaterdag of een zondagmiddag in elk gewest van de KVC.
Wat vraag ik van jullie?
- Ga binnen het gewest in overleg met de andere districten om een lokaliteit te
vinden, die voor ons doeleinde geschikt is. Geef 3 data op waarop we kunnen
komen, zodat we een planning kunnen maken.
- Nodig alle jeugdleden uit om aan de talentenmiddag mee te doen.
- Geef, van degenen die mee willen doen, de namen ,adressen, geboortedatum,
emailadres en eventueel bondsnummer door aan het bondsbureau t.a.v. Ad Klijn.
Email: a.klijn@knbb.nl
Wat doen wij?:
- Het middagprogramma maken. Een schema maken waarin alle leerlingen bij
verschillende trainers kunnen laten zien wat ze kunnen.
- De deelnemers vullen op deze middag een formulier in waarin gevraagd wordt
naar school, sport, eventueel werk en tijd om te trainen.
- In een gezamenlijk overleg met alle trainers, de deelnemers bespreken.
- Alle deelnemers per email het resultaat van de middag meedelen.
- Eventuele afspraken met trainers coördineren.
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We onderscheiden bij de KVC 4 niveaus van trainers/instructeurs.
De B-instructeur geeft instructie op clubniveau.
De A-instructeur geeft les in een regio, district of gewest.
De assistent-bondstrainer geeft les aan onze aankomende toptalenten.
De bondstrainer geeft biljartles aan onze toptalenten.
De trainers, vanaf A-instructeur tot bondstrainer, zijn in dienst van de KVC.
Als men uitgekozen wordt om van hen les te krijgen, wordt een bijdrage van € 7.50 per
lesuur gevraagd. De nota wordt via de administratie van het bondsbureau per half jaar
verstuurd.
In de verwachting dat er voldoende deelnemers zullen zijn, teken ik,
met vriendelijke groet,
Piet Verschure
Portefeuillehouder Jeugd en Opleidingen KVC
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