Informatie voor jeugdtrainers m.b.t. Het aanmelden van Jeugdspringers voor de
wedstrijden
Beste trainers,
Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk om te weten wanneer een springer mee mag
gaan doen aan jeugdwedstrijden. Hierbij een korte beschrijving van het administratieve proces
wat op de achtergrond uitgevoerd wordt voordat het zo ver is + hoe je als trainer kan zien of alles
verwerkt is.
Meestal worden de kinderen die meetrainen na een training of drie lid van de vereniging.
Formulieren worden ingevuld en verwerkt door de ledenadministratie van de vereniging.
Vanaf dat moment staan de springers geregistreerd als "pupil" en kun je ze opzoeken op de
website:
Hier een snelle link: http://www.pbholland.com/nw_public_scripts/zoeken.php
Ze mogen dan nog niet meedoen aan wedstrijden en op de persoonlijke pagina zie je dan nog
geen wedstrijddata ingevuld.
Pas nadat de ledenadministratie het nieuwe lid heeft ingevoerd kan deze aangemeld worden als
springer.
Dit doe je door via de contactpersoon van je vereniging een mail te sturen naar de
wedstrijdadministratie@pbholland.com. Die promoveert het lid tot springer en vanaf dat moment
kan de springer meedoen aan jeugdwedstrijden. Op de website zie je nu dat bij de springer staat
dat deze in de categorie "Jeugd" zit.
Vanaf nu komen de springers automatisch op de wedstrijdlijst van de jeugd. (te zien via de
wedstrijdkalender/ wedstrijd/ deelnemerslijst cq wedstrijdlijst)
Houdt er rekening mee dat het administratief verwerken van leden/ springers een paar dagen
kan duren (we zijn tenslotte allemaal vrijwilligers die ook nog ander werk hebben).
De wedstrijdlijst voor de jeugd wordt 2 uur voor de wedstrijd definitief. Een springer mag meedoen
aan de wedstrijd als hij/ zij ook echt op de wedstrijdlijst staat. Een extra controle voordat je aan de
nieuwe springer bevestigd dat hij/ zij mee mag doen is verstandig.
Een jeugdspringer (of ouder) krijgt een aan-/afmeldlink als alles in de administratie verwerkt is door
het wedstrijdsecretariaat via de mail.
Nieuw 7 meter stok; als een springer de 7-meterstok mag gebruiken geef je dit door aan de
ledenadministratie van je vereniging. Zij kennen de springer het kenmerk toe in de database. Als
er geen 7 achter de naam van de springer op de lijst staat mag hij er nog niet mee springen
omdat de vrijwilligers dir niet kunnen controleren. Dit is voor de veiligheid.

Met sportieve groet
Christa Faaij Wedstrijdsecretaris PBHolland
(indien er onduidelijkheden zijn graag via bovenstaand mailadres doorgeven zodat de tekst aangepast
kan worden)
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