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Handboek jeugdlid handbal 
 
Hallo, 
 
Je bent nu lid geworden van onze sportvereniging en via dit schrijven willen we je op de hoogte 
brengen hoe het er bij onze vereniging aan toe gaat.  
 
De vereniging: 
Onze vereniging bestaat uit een drietal geledingen, namelijk: 

 veldvoetbal; 

 zaalvoetbal; 

 handbal. 
 
Het sportcomplex 
Het complex bevindt zich aan de Kanaaldijk in West – Graftdijk. Het sportcomplex bestaat uit:  

 voetbalveld (3x); 

 handbalveld; 

 clubhuis (kantine en kleedkamers) 
 
Het tenue 
Elke lid draagt een het handbaltenue, bestaande uit: 

 wit T-shirt met groene kraag; 

 zwarte broek (merk Masita); 

 witte sokken.  
 
Indien het team waarin je komt te spelen gesponsord wordt, dan wordt er voor een T-shirt 
gezorgd. De zwarte broek is in elke sportzaak en online te koop.  
 
De training 
Het trainingsschema wordt kenbaar gemaakt in het clubblad, dat wordt gepubliceerd op de 
website van de vereniging. (www.svgraftdijk.nl) Kom zoveel mogelijk te trainen, ten eerste is dit 
goed voor je eigen ontwikkeling en ten tweede de trainer komt ook niet voor niets. Is het slecht 
weer, twijfel niet, de training gaat altijd door. Als het heel extreem is, dan wordt je hierover tijdig 
ingelicht door je trainer. Ben je zelf verhinderd, dan dien je dit voorafgaand aan de training 
afbericht te geven aan je trainer.  
 
  

http://www.svgraftdijk.nl/


De ouders 
Met betrekking tot de ouders, willen we graag het volgende kwijt: 

 probeer uw kind te stimuleren voor de trainingen en wedstrijden. Onze ervaring leert dat 
kinderen het op prijs stellen als hun ouders bij de wedstrijden komen kijken, vaak gaan ze 
hier zelfs beter van handballen; 

 bij Graftdijk zijn we voorstander om ons niveau als club te verhogen. Voorafgaand aan 
elk seizoen worden de teams zo zorgvuldig mogelijk ingedeeld. Dat is helaas niet altijd 
naar ieders wens, maar ook vanuit uw kant vragen wij enig begrip; 

 bij uitwedstrijden wordt er van ouders verwacht dat ze beschikbaar zijn voor vervoer. In 
het clubblad kunt u lezen, wanneer het uw beurt is om te rijden voor de handbal. Indien u 
bent verhinderd probeer dan zelf voor vervanging te zorgen. Het is bij uitwedstrijden 
gewenst dat u op het complex van de tegenpartij blijft. Dit i.v.m. eventuele calamiteiten; 

 de sportvereniging draait op vrijwilligers. U kunt daarom opgeroepen worden om een 
verenigingstaak (bv. kantinedienst, schoonmaakdienst, zaaldienst) te draaien. Deze 
eventuele taken worden kenbaar gemaakt in het clubblad; 

 Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie als trainer, scheidsrechter of coach, dan kunt u 
hierover contact opnemen met de handbalcommissie. Voor contactgegevens zie website.   

 
Gedrag 
Wij als handbalcommissie en een ieder die binnen onze vereniging met de jeugd te maken heeft, 
waken over het taalgebruik, discriminerende opmerkingen, etc. van leden en ouders. Ook 
verwachten wij van de kant van de spelers respect en waardering voor het werk, wat er door de 
vrijwilligers van de vereniging gedaan wordt.  
 
Veel handbal plezier, 
Namens de handbalcommissie van SV Graftdijk. 
 
  


