
 

 

 

De procedure bij het inschrijven voor toernooien 
1. Drachtster Boys ontvangt een uitnodiging met een verzoek tot deelname aan een toernooi voor 

een of meerdere van haar teams. 
2. Verzoeken gericht aan Senioren teams (Dames en Heren) worden rechtstreeks doorgezet naar 

de leiders van de desbetreffende teams.  
3. Verzoeken gericht aan junioren en pupillen teams worden op de toernooi kalender gezet, die 

wordt  gepubliceerd op de website. 
4. De toernooicoördinator probeert zo goed mogelijk vast te stellen voor welke Drachtster Boys 

teams de invitatie geschikt is.  
5. Toernooien die samenvallen met de Drachtster Boys familiedag (zaterdag 13 Juni 2020) worden 

niet op de toernooi kalender geplaatst. Het is Drachtster Boys’ teams niet toegestaan op deze 
dag aan externe toernooien deel te nemen. 

6. Toernooien die op een zondag worden gehouden worden wel opgenomen op de toernooi 
kalender. Teams die wensen deel te nemen aan toernooien op zondag dienen hiervoor 
schriftelijk toestemming te vragen aan het dagelijks bestuur. Dit kan door een formulier op te 
vragen bij Wiebe van der Veen (secretaris@drachtsterboys.nl). 

 
7. De Toernooi kalender is een Excel document, waarbij elke categorie zijn eigen tab-blad heeft, 

met uitzondering van JO-7 en JO8.  
       MO15 en MO17 zijn opgenomen bij respectievelijk JO15 en JO17. 
8. De Toernooi kalender bevat de meest essentiële informatie rondom het toernooi, zoals  

 datum (en indien al beschikbaar tijdstip) 

 organiserende vereniging 

 voor welke Drachtster Boys teams het toernooi in kwestie geschikt 

 indien beschikbaar uiterste datum aanmelding 

 hoe in te schrijven 
9. Leiders van teams worden geacht zelf hun team aan te melden.  In de column ‘Inschrijven via:’ 

staat hoe dit kan. Er zijn drie mogelijkheden 
A. Er staat een verwijzing naar een website. Via deze website kan men zich eenvoudig 

aanmelden. 
B. Er staat een email adres. Via dit email adres kan een Drachtster Boys team zich 

aanmelden. Vermeld zoveel mogelijk details in de aanmelding, zoals contactgegevens 
leiders en in welke KNVB klasse je team speelt. 

C. ‘Toernooi Coördinator Drachtster Boys’: in dit geval dient er een specifiek 
inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit kunt u krijgen door even een mailje te sturen 
naar toernooi@drachtsterboys.nl 

 

mailto:secretaris@drachtsterboys.nl
mailto:toernooi@drachtsterboys.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://img237.imageshack.us/img237/3605/drachtsterboys.jpg&imgrefurl=http://www.wijzijnvoetbal.nl/forum/showpost.php?p=2156781&postcount=1&usg=__8oJJRLngxVjFbhRTpQrjfQGSXtc=&h=200&w=198&sz=78&hl=nl&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iOPWz8RvdXPuMM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/search?q=drachtster+boys&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1259&bih=651&tbm=isch&ei=P9G_Tbm6As6WOsDitOg


 
10. De leider van een team is zelf verantwoordelijke voor verdere communicatie met toernooi 

organisaties. 
 
 
Let op: bij sommige categorieen (JO12, maar vooral JO14) is het aantal toernooien vaak beperkt. Het is 
aan te bevelen voor teams uit deze categorieen om ook te kijken bij toernooien uit een hogere of lagere 
categorie.  

 

Houd rekening met het volgende: 

 Vol=Vol. Het verdient aanbeveling niet tot eind mei te wachten met inschrijven 

 Inschrijving Bevestigd = Deelnemen. Op het laatste moment afzeggen of zelfs zonder afmelding 
helemaal niet komen opdagen is voor de organiserende vereniging zeer vervelend. Het bezorgt 
Drachtster Boys ook een slechte naam.  

 

 Inschrijfgeld. Voor sommige toernooien wordt door de organisatie inschrijfgeld gevraagd. Bij 
'commerciële' toernooien (zoals VTT, JOER) dienen deelnemende Drachtster Boys teams dit zelf 
te betalen.  Bij  niet- 'commerciële' toernooien is Drachtster Boys vaak bereid het inschrijfgeld 
te vergoeden. Dit wordt echter per toernooi bekeken.  
 

o Borg. Het kan zijn dat de organiserende vereniging een borg vraagt. Deze borg dient als 
stok achter de deur tegen het niet komen opdagen van teams. Nadat het team zich 
heeft gemeld op de toernooidag, wordt de borg meestal gelijk geretourneerd door de 
organisatie. 

 

 

 Zelf een toernooi gevonden dat niet op de lijst staat......? Omdat de gegevens van de leiders 
op de Drachtster Boys website staan, is het heel goed mogelijk dat leiders rechtstreeks 
benaderd worden door verenigingen die een toernooi organiseren. Of het kan zijn dat u als 
leider zelf een toernooi op het oog heeft welke niet op de toernooi kalender staat? 
Teams/Leiders kunnen dan ook zelf verder de aanmelding regelen, mits er rekening wordt 
gehouden met de punten 5 en 6 hierboven. 
 

 Toernooien in het buitenland. Indien een Drachtster Boys team wenst deel te nemen aan 

een toernooi in het buitenland dient men rekening te houden met het volgende: 

 

o Het toernooi dient te worden aangemeld bij, getoetst en goedgekeurd worden door 

de toernooicoördinator. 

o Voor het spelen van een internationaal toernooi moet tenminste veertien dagen 

voor de wedstrijddag toestemming worden gevraagd aan de KNVB. 

o Het regelen van inschrijving, reis(verzekering) en verblijf dient door het team zelf 

verzorgd te worden. Een adequate reisverzekering is verplicht. 

 

 Voor het seizoen 2019-2020 zal Jeroen Pilgram de functie van toernooicoördinator 

op zich nemen. Voor vragen kunt u bij hem terecht via toernooi@drachtsterboys.nl 

of 06-26682737. 
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