Informatie en aanmeldingsformulier
Zaalhockey 2019-2020
Middels dit inschrijfformulier kun je jouw team, vanaf de D-jeugd, inschrijven voor de
zaalhockeycompetitie, seizoen 2019- 2020.
De competitie vindt plaats in de maanden december, januari en februari. Er wordt
gespeeld op zaterdagen en zondagen.
Van elk team worden een aantal zaken verwacht om het zaalhockey mogelijk te maken.
Ieder team moet dan ook aan de volgende eisen voldoen om deel te kunnen nemen aan de
zaalhockeycompetitie:
- Elk team heeft een coach (Dit hoeft niet de coach te zijn van het veldhockey. Echter blijft
de veldcoach wel het aanspreekpunt, totdat de zaalcoach start met zijn taak.). Geen coach
betekent helaas geen deelname!
- Elk team zorgt voor een 4-tal volwassen vrijwilligers (ouders/verzorgers, maar dit
kunnen bijvoorbeeld ook volwassen broers/zussen of opa’s/oma’s zijn). Deze vrijwilligers
worden door middel van een schema/indeling ingezet voor zaalwacht. Er wordt gespeeld
middels het drie-luik systeem (3 teams die onderling een wedstrijd tegen elkaar spelen).
Tijdsinvestering voor de zaalwacht komt dan in totaal uit op 1x 3 wedstrijden bij
aanmelding van 4 volwassen begeleiders. Hockeykennis is hiervoor niet noodzakelijk.
Zonder deze vrijwilligers kan er helaas niet deelgenomen worden aan de
zaalhockeycompetitie.
- Elk team heeft minimaal 8 spelers/speelsters, waarvan er 6 spelers in het veld staan
opgesteld. Een team mag maximaal 6 spelers op de bank hebben zitten.
- De contributie voor zaalhockey bedraagt ongeveer €45- per speler. Dit is voor de
competitie en de trainingen. Bij een afmelding van deelname na de sluitingstijd, zijn we
genoodzaakt het bedrag toch te incasseren.
- Elke speler/speelster moet een zaalhockeystick en schoenen met witte zolen hebben.
- Mocht een groot gedeelte van een team niet deel willen nemen, maar een individuele
speler/speelster binnen dit team wel mee willen doen, dan zal de coach contact op moeten
nemen met coaches van andere teams om te kijken of deze speler/speelster zich bij dat
team kan voegen.
- Door de club worden zaaltrainingen aangeboden, in de gymzalen van het Commanderij
College, locatie Sleutelbos. In totaal 5 trainingen per team, in de maanden december,
januari en februari. Indien een team geen gebruik wil maken van de trainingen die door de
club worden gefaciliteerd, dient men dit door te geven via het aanmeldingsformulier.
- Sommige teams dragen een eigen trainer voor. Dit is prettig, maar moet worden vermeld
op het aanmeldingsformulier. Bij geen eigen trainer wordt er een trainer voorgedragen
vanuit de club.
- Aanmelding bij de zaalhockeycommissie dient vóór 15 september te zijn gebeurd!

Onderstaand formulier ingevuld retourneren via
zaalhockey@hcgemert.nl vóór 15 september !

Aanmeldingsformulier deelname zaalhockeycompetitie
Teamnaam:
Naam coach:
Telefoonnummer Coach:
E-mailadres Coach:
Naam vrijwilliger
zaalwacht:
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Ouder van:

Telefoonnummer:

Naam speler:

Wij maken gebruik van de aangeboden trainingen: ja/nee
Wij hebben een trainer voor in de zaal: ja/nee
Indien ja, naam van de trainer:

E-mailadres:

