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Toegevoegd : Artikel 6 : Vergoedingen

Artikel 1: Algemeen
1.
Onder jeugd wordt verstaan personen van …jaar tot en met 17 jaar.
a. Aspiranten tot en met 13 jaar.
b. Meisjes tot en met 17 jaar.
c. Junioren 14 tot 17 jaar.
2.
Indien de D.O.T. geen jeugdcompetitie kent, kunnen alleen junioren zich inschrijven voor de senioren
competitie.
3.
Mocht een jeugdspeler tijdens een competitiejaar vanwege zijn leeftijd, doordat hij of zij verjaart, in een
andere leeftijdsklasse vallen, dan mag hij of zij dat seizoen in de klasse waarin hij of zij gestart is,
afmaken.
4.
Het is verboden dat jeugdspelers alcohol nuttigen.
5.
Jeugdspelers zijn verplicht een door de ouders ondertekende verklaring in te leveren bij inschrijving
als lid.
Artikel 2: Leeftijd dispensatie
1. Jeugdspelers die tijdens een competitieseizoen (vanaf 1 september tot 1 juli) 18 jaar worden, kunnen voor
aanvang van het seizoen (vóór 1 september) als zij 17 jaar zijn dispensatie aanvragen om in dat hele
competitieseizoen bij de senioren te gaan spelen. De dispensatie dient voor aanvang van het
competitieseizoen, per individueel geval, door de speler in kwestie, schriftelijk te worden aangevraagd bij
het bondskantoor van de D.O.T.
2. Spelers die gedurende het competitieseizoen geen 18 jaar worden, kunnen geen dispensatie aanvragen
voor dat competitieseizoen en dienen dat competitieseizoen gewoon bij de jeugd te spelen.
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Artikel 3: Talentdispensatie
1. Voor jeugdspelers met uitzonderlijk veel talent bestaat er bij hoge uitzondering de
mogelijkheid om talentdispensatie aan te vragen. Dit dient door de speler in kwestie
aangevraagd te worden bij het bestuur van de D.O.T. voor toekenning van deze
talentdispensatie dient er een akkoord gegeven te worden door de volgende drie partijen:

Jeugdfunctionaris

Bestuur D.O.T.

Toernooi functionaris
Voor uitzonderlijke talenten is het zo mogelijk om bij een hogere leeftijdscategorie te gaan spelen, zodat zij niet
stilstaan in hun ontwikkeling.

Artikel 4: Contributie
1.
Voor een heel seizoen is men € 10,00 minder verschuldigd dan bij de senioren.
2.
Voor een half seizoen is men € 10,00 minder verschuldigd dan bij de senioren

Artikel 5: Speltypes
1.
aspiranten
a. Singles 301 best off 3
2.
meisjes
a. Singles 501 best off 3
3.
Junioren
a. singles 501 best off 3
Artikel 6: Vergoeding LaCo wedstrijden, thuis en uit en Ranking Toernooien N.D.B.
1. Een Jeugdspeler dient lid te zijn van D.O. Threant.
2. Er wordt door de Drentse Jeugd gezamenlijk gereisd en dan zullen de onkosten vergoed
worden.
3. Dit kan d.m.v.
a. Een busje
Dit kan worden gefaciliteerd door het bondskantoor of de Jeugdfunctionaris
b. Personenauto
Dit kan alleen als er minder dan 5 Jeugdspelers zijn.
4. Bij thuiswedstrijden van de LaCo zullen de eerste vijftig kilometer niet vergoed worden.
5. Bij uitwedstrijden van de LaCo worden de reiskosten door de DOT vergoed.
6. Eén week voor het desbetreffende Ranking Toernooi dient het aantal Jeugdspelers
bekend te zijn bij het bondskantoor of de Jeugdfunctionaris, zodat één en ander definitief
geregeld kan worden.
7. Het aantal begeleiders is één op de vijf Jeugdspelers (indien per bus) en één op de vier
Jeugdspelers (indien per auto). Meerdere begeleiders komen niet in aanmerking voor een
vergoeding.
8. Bij een vergoeding van de reiskosten door de N.D.B. zullen er 8 Ranking Toernooien voor
vergoeding in aanmerking komen. Indien deze vergoeding stopt, zullen er in overleg
een aantal Ranking Toernooien afvallen voor vergoeding.
9. Per Jeugdspeler en begeleider zal er een dagvergoeding zijn van minimaal € 5,00 en
maximaal € 7,50 (mits hier bonnen tegenover staan). Deze dagvergoeding is bedoeld om
gezamenlijk de dag af te sluiten bij bijvoorbeeld een Mc Donalds.
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