Uitgeest, 18 augustus 2014
Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP

Beste allemaal,
Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel
zin in. Zoals jullie weten, houden we de vereniging met z’n allen draaiende. Dat wil zeggen dat we
naast trainen en wedstrijden spelen, ook allemaal een taak op ons zullen moeten nemen. Nu is dat
altijd al zo geweest. Schrijven en fluiten waren tenslotte altijd al verplichte nummers. Niet iedereen
was daar altijd even blij mee en dat begrijpen we!
Daarom hebben we besloten om het dit seizoen eens helemaal anders te doen. Natuurlijk moet er
nog steeds geschreven en gefloten worden, want zonder scheidsrechters en tafelaars kunnen er
uiteraard geen wedstrijden gespeeld worden. Er zijn echter nog meer taken die gedaan moeten
worden en die net zo belangrijk zijn voor de vereniging als fluiten en schrijven.
Onderaan deze brief vind je een lijst met taken en hun beschrijving. Lees die taken goed door en
bedenkt wat er goed bij jou past. Daarna stuur je een e-mail naar annekeklijn@hotmail.com met
jouw eerste en tweede keuze. Ja, je begrijpt het goed, je mag dus zelf kiezen welke taak je dit seizoen
op je wilt nemen!
Er zijn wel tien spelregels:
1. De wedstrijdspelers uit de onder 12 schrijven zich nergens voor in. Zij gaan gedurende het
seizoen leren schrijven.
2. De wedstrijdspelers uit de onder 14 schrijven zich nergens voor in. Zij hebben vorig seizoen
geleerd om te schrijven en gaan dat dit seizoen in de praktijk brengen.
3. De wedstrijdspelers uit de onder 16 gaan dit seizoen leren fluiten. Zij komen dit jaar allemaal een
aantal keren aan de beurt om samen met een heel ervaren scheidsrechter een wedstrijd te
fluiten. Daarnaast schrijven zij zich in voor een taak naar keuze. Dit kan ook fluiten zijn. In dat
geval kom je wat vaker aan de beurt dan je teamgenoten.
4. Wedstrijdspelers uit alle andere teams schrijven zich in voor twee taken. Je geeft een eerste en
een tweede keuze aan en wordt naar aanleiding daarvan ingedeeld. We zullen ons best doen om
iedereen zoveel mogelijk in te delen in de poule van de eerste keuze. Misschien zal dat niet altijd
lukken. Vandaar dat je ook een tweede keuze opgeeft.
5. Trainers en coaches hebben binnen LCP een uitzonderingspositie. Hun taak is dusdanig groot, dat
je deze niet zult terugvinden op de activiteitenlijst. We willen deze groep wel vragen om hun
keuzes aan te geven, maar we zullen (na individueel overleg) proberen de trainers en coaches
zoveel mogelijk vrij te houden van andere taken.
6. Je kiest een taak voor een heel seizoen.
7. Als je bent ingedeeld in een poule en je bent ingedeeld op een dag dat je niet kunt, dan geldt:
ruilen mag, maar alleen binnen de eigen poule!
8. De maximale grootte van de individuele poules zal vastgesteld worden door Anneke en Ton.
9. Ouders die het leuk vinden om ons een handje te helpen, kunnen zich ook inschrijven. Vele
handen maken ten slotte licht werk! Wanneer ouders zich inschrijven, geldt dit als zeer welkom
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extraatje en niet als vervanging van het kind.
10. Je kunt e-mailen naar Anneke t/m 19 september. Doe je dit niet of niet op tijd, dan zullen wij je
indelen in één van de poules, aangezien de eerste thuiswedstrijden op zaterdag 27 september
zullen zijn.
Mocht het zo zijn dat jij je inschrijft voor een taak, maar dat wij dat een gemiste kans vinden omdat
wij bepaalde talenten bij jou zien, dan kan het zijn dat we contact met je opnemen om daar eens
over te praten.
We hopen dat we het basketballen bij LCP op deze manier voor iedereen nog nét een beetje leuker
maken dan het al was!
Hieronder lees je welke taken er allemaal zijn en wat ze inhouden. Lees ze goed door en bepaal
daarna je eerste en tweede keuze.

Schrijven
Wie: Beschik jij over een heel goede concentratie, ben je flexibel en kun je snel schakelen, kun je
multitasken, ben je heel nauwkeurig en ben je stressbestendig? Dan is schrijven echt iets voor
jou!
Wat: Je wordt ingedeeld in de poule van schrijvers. Dit houdt in dat je regelmatig een wedstrijd zult
schrijven. Jouw taken bestaan uit het bijhouden van de score en de tijd en het doorgeven van
wissels en time-outs. In sommige gevallen zul je het scorebord bedienen.
Wanneer: Afhankelijk van hoe groot de poule wordt, zul je gedurende de thuisprogramma’s
regelmatig worden ingedeeld. Iedereen uit de poule zal even vaak worden ingedeeld. Onderling
ruilen mag uiteraard. Samen met de anderen uit de poule ben je er verantwoordelijk voor dat er
bij iedere wedstrijd twee schrijvers aanwezig zijn.
Leiding: De indeling van schrijvers wordt verzorgd door Anneke

Fluiten
Wie: Heb jij een scherp oog, kun je snel reageren, geef je graag leiding, sta je stevig in je schoenen en
heb je een behoorlijke kennis van de spelregels? Dan is fluiten echt iets voor jou!
Wat: Je wordt ingedeeld in de poule van scheidsrechters. Dit houdt in dat je regelmatig een wedstrijd
zult fluiten. Jouw taken bestaan uit het leiden van de wedstrijd, het aangeven van fouten en
overtredingen en het communiceren met spelers, coaches en de tafel. Jij bent er
verantwoordelijk voor dat de wedstrijd goed verloopt. Ook als je het fluiten nog niet helemaal
onder de knie hebt, maar het wel graag zou willen leren, kun je je hiervoor opgeven. Je krijgt
dan extra begeleiding van Ton of Anneke.
Wanneer: Afhankelijk van hoe groot de poule wordt, zul je gedurende de thuisprogramma’s
regelmatig worden ingedeeld. Iedereen uit de poule zal even vaak worden ingedeeld. Onderling
ruilen mag uiteraard. Samen met de andere scheidsrechters uit de poule ben je er
verantwoordelijk voor dat er bij iedere wedstrijd een geschikt scheidsrechters duo staat.
Leiding: De indeling van fluiters wordt verzorgd door Anneke
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Schrijvers opleiden
Wie: Kun je zelf goed schrijven, heb je heel veel geduld, vind je het leuk om anderen iets te leren en
ben je goed met kinderen? Dan is het opleiden van schrijvers echt iets voor jou!
Wat: Het is jouw taak om de jongste spelende leden te leren hoe zij een wedstrijd moeten schrijven.
Ook kan het gebeuren dat je een nieuw lid dat in een ouder team instroomt op gaat leiden. De
bedoeling is dat jij met één of twee kinderen aan een eigen tafel naast de wedstrijd tafel zit en
ze daar, tijdens een echte wedstrijd op een oefensheet, leert hoe het moet.
Wanneer: Afhankelijk van hoe groot de poule wordt, zul je gedurende de thuisprogramma’s
regelmatig worden ingedeeld. Iedereen uit de poule zal even vaak worden ingedeeld. Onderling
ruilen mag uiteraard. Samen met de andere schrijfopleiders uit de poule ben je er
verantwoordelijk voor dat de kinderen goed begeleid worden.
Leiding: De indeling van het opleiden van scheidsrechters werd tot nu toe verzorgd door Anneke. We
zijn op zoek naar iemand die dit over wil nemen. Schrijf jij je in voor deze poule en lijkt het je
leuk om dit te coördineren? Geef dit dan aan in je e-mail. De coördinerende taak kan ook heel
goed door een ouder (die al dan niet zelf ook schrijvers op gaat leiden) ingevuld worden.

Scheidsrechters begeleiden
Wie: Heb je al flink wat ervaring met fluiten? Ben je goed op de hoogte van alle spelregels? Heb je
plezier in het fluiten? Hoor je vaak van spelers en coaches dat je goed gefloten hebt? Vind je het
leuk om je kennis en vaardigheden over te brengen? Ben je goed in anderen begeleiden? Dan is
het begeleiden van scheidsrechters echt iets voor jou!
Wat: Het is jouw taak om de scheidsrechters die net leren fluiten te begeleiden op het veld. Jij zult
worden ingedeeld om een wedstrijden met nieuwe scheidsrechters te fluiten. Voor, tijdens en
na de wedstrijd zul jij je collega-scheidsrechten coachen en ervoor zorgen dat hij of zij het fluiten
op een veilige manier onder de knie krijgt.
Wanneer: Afhankelijk van hoe groot de poule wordt, zul je gedurende de thuisprogramma’s
regelmatig worden ingedeeld. Iedereen uit de poule zal even vaak worden ingedeeld. Onderling
ruilen mag uiteraard. Samen met de andere fluitbegeleiders uit de poule ben je er
verantwoordelijk voor dat de nieuwe scheidsrechters goed begeleid worden.
Leiding: De indeling zal verzorgd worden door Anneke en Ton. Zij zijn verantwoordelijk voor het
opleiden van scheidsrechters.

Zaaldienst
Wie: Kun jij goed organiseren, heb je goed overzicht, ben je niet bang om op mensen af te stappen,
vind je het leuk om dingen in goede banen te leiden en hou je ervan om bij iedere wedstrijd te
kijken? Dan is zaaldienst echt iets voor jou!
Wat: Als zaaldienst ben je al in de zaal aanwezig voordat de eerste wedstrijd begint en ga je pas naar
huis als de laatste wedstrijd gespeeld is. Je bent er, samen met je zaaldienstcollega,
verantwoordelijk voor dat de borden, tafels en spelersbanken worden klaargezet en dat de
sheets, waarop het bovenste gedeelte door jou wordt ingevuld, klaar liggen op de tafels. Ook
zorg je ervoor dat schrijvers en fluiters beschikbaar zijn op het moment dat de wedstrijd moet
beginnen. Na afloop van de laatste wedstrijd zorg je ervoor dat de wedstrijdsheets die avond
nog bij de wedstrijdsecretaris (Anneke) terecht komen.
Wanneer: Afhankelijk van hoe groot de poule wordt, zul je gedurende de thuisprogramma’s
regelmatig worden ingedeeld. Iedereen uit de poule zal even vaak worden ingedeeld. Onderling
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ruilen mag uiteraard. Samen met de andere zaaldiensten uit de poule ben je er verantwoordelijk
voor dat er bij iedere wedstrijd twee zaaldiensten aanwezig zijn.
Leiding: De indeling van zaaldiensten werd tot nu toe verzorgd door Anneke. We zijn op zoek naar
iemand binnen de poule die het leuk vindt om dit te coördineren en een coachende rol op zich
wil nemen. Lijkt jou dit leuk? Geef dit dat even aan in je e-mail.

Jeugdcommissie
Wie: Barst je van de goede ideeën, kun je goed organiseren, ben je goed met kinderen, kun je goed
samenwerken en vind je het leuk om nieuwe dingen op te zetten? Dan is de jeugdcommissie
echt iets voor jou!
Wat: De jeugdcommissie organiseert jaarlijks het scholenbasketballtoernooi. Je bent
verantwoordelijk voor het benaderen van de basisscholen, het regelen van de coaches tijdens
het toernooi, het opstellen van een speelschema en het in goede banen leiden van het toernooi
op de dag zelf. Natuurlijk zorg je ervoor dat het voor iedereen een hele leuke dag wordt! Verder
organiseert de jeugdcommissie jaarlijks de laatste, gemengde training. Ten slotte organiseert de
jeugdcommissie tijdens het seizoen ten minste 1 groot evenement voor de jeugd. Dit kan van
alles zijn. Als jij hier goede ideeën voor hebt, ben je hier zeker op je plaats! Aan het eind van het
seizoen zorgen jullie samen voor een verslag van jullie activiteiten voor in de Bounce en doet
één van jullie verslag tijdens de algemene leden vergadering.
Wanneer: De activiteiten van de jeugdcommissie vinden niet op de wedstrijddagen plaats. Jullie
zullen eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om samen dingen te bespreken en te organiseren.
Daarnaast ben je aanwezig tijdens het scholenbasketbaltoernooi, tijdens de laatste gemengde
training en tijdens het door jullie georganiseerde evenement.
Leiding: De voorzitter van de jeugdcommissie is Eva.

Sponsorwerving
Wie: Heb je een vlotte babbel, heb je goede connecties, stap je makkelijk op mensen af en ben je
goed in mensen overtuigen? Dan is sponsorwerving echt iets voor jou!
Wat: Als kleine vereniging waarvan de subsidies steeds verder teruglopen, kunnen wij sponsorgelden
goed gebruiken. Deze bedragen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om evenementen van de
jeugdcommissie te bekostigen, maar ook om te zorgen voor goed materiaal tijdens de trainingen
en wedstrijden. Gedurende het seizoen is het jouw taak om een zo groot mogelijk bedrag van
sponsoren bij elkaar te krijgen. Aan het eind van het seizoen zorgen jullie samen voor een
verslag van jullie activiteiten in de Bounce en doet één van jullie verslag tijdens de algemene
leden vergadering.
Wanneer: De activiteiten van de sponsorwervers kunnen plaats vinden wanneer zij dat willen. Wel
zul je van tijd tot tijd benaderd worden door iemand van het bestuur om te vragen naar de
stand van zaken.
Leiding: de activiteiten van deze commissie werden tot nu toe verzorgd door Michelle, dus zoeken
we mensen die Michelle willen helpen.
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Redactie Bounce:
Wie: Ben jij gek op schrijven, kun je goed met de fotocamera overweg, ben jij altijd als een van de
eerste op de hoogte van het laatste nieuws en leuke weetjes, en ben je handig met de
computer? Dan is de redactie van de Bounce echt iets voor jou!
Wat: De redactie van de Bounce zorgt er met elkaar voor dat er 3 keer per seizoen een goed gevulde
Bounce verschijnt. Dit houdt in dat jullie onder anderen zorgen voor wedstrijdverslagen, foto’s,
leuke weetjes en alles wat nog meer leuk is voor de leden om te lezen! Ook worden de
speelschema’s en de indelingen voor schrijvers, fluiters, zaaldiensten en dergelijke in de Bounce
geplaatst. Deze krijgen jullie aangedragen. Als redactie van de Bounce ben je er ook
verantwoordelijk voor dat de Bounce bij alle leden en sponsoren terecht komt.
Wanneer: De activiteiten van de redactie kunnen naar eigen inzicht worden ingepland. Eens in de
zoveel tijd zullen jullie bij elkaar komen om te brainstormen en om taken te verdelen.
Leiding: De hoofdredacteur van de Bounce is Eva, maar we zoeken iemand die deze taak van haar
over wil nemen. Uiteraard zal Eva je daarbij begeleiden. Lijkt dit je leuk? Geef dit dat even aan in
je e-mail.

Andere taken eventueel: trainen, coachen, bestuursfunctie, webdevelopment

Maak je keus!
Zoals gezegd, kun je jouw eerste en tweede keuze vóór 19 september doorgeven door een e-mail te
sturen naar: annekeklijn@hotmail.com met onderwerp “Taakkeuze”.. Het is voor ons het makkelijkst
als je onderstaande tekst kopieert en in een e-mail plakt en invult.
-------------------------------------------------------------------------------------------Hoi Anneke,
Voor het aankomende seizoen zijn dit mijn keuzes:
Nr 1:
Nr 2:
Ik heb de 10 spelregels op blz 1 en 2 doorgenomen en bevestig hierbij dat ik ze begrepen heb.
Groet,
Je naam
-------------------------------------------------------------------------------------------We zien jullie keuzes graag tegemoet. Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan even contact op.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Anneke en Ton
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