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BEGELEIDINGSPAKKETTEN 
Seizoen 2022-2023 

 
Het zien en begeleiden van wedstrijden geldt als een van de belangrijkste graadmeters voor de 

voortgang van onze spelers. Uiteindelijk trainen we elke dag met het doel om een betere 

wedstrijdspeler te worden. We vinden het dan ook erg belangrijk om onze spelers met regelmaat in 

actie te zien op de nationale toernooien. Met ons uitgebreide team dragen we zorg voor een brede 

dekking van toernooien waar we actief zijn als begeleiders. 

 

Vanaf vorig seizoen werkt AMJOY met begeleidingspakketten om de kosten voor het begeleiden van 

wedstrijden vast onder te brengen. Onder deze kosten worden verstaan, de aanwezigheid, tijd en 

reiskosten van de coach. Andere kosten, zoals vervoer van spelers (indien aangeboden) vallen hier niet 

onder. Vervoer van spelers zullen we bij sommige toernooien kunnen aanbieden, wanneer we kunnen 

besluiten dat een coach een volle dag ergens heen gaat, maar is geen zekerheid. Het blijft dus 

belangrijk om in te schrijven op toernooien waarbij het vervoer zelf geregeld kan worden.  

 

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van wedstrijden dienen spelers een begeleidingspakket 

af te nemen bij AMJOY. Bij afname van een begeleidingspakket gaat u akkoord met onderstaande 

voorwaarden.   

  

1. Begeleidingspakketten worden aangeboden in drie varianten, te weten;  

a. Klein (5-7 wedstrijden per seizoen), kosten 368 euro  

b. Basis (12-16 wedstrijden per seizoen), kosten 735 euro  

c. Uitgebreid (17-22 wedstrijden per seizoen), kosten 867 euro.   

 

2. Toernooien waar begeleiding aanwezig is worden gekozen en aangegeven door AMJOY. Deze 

keuze wordt soms gemaakt of aangepast naar aanleiding van de inschrijvingen van de spelers 

die een begeleidingspakket afnemen. Ook nemen we keuzes op basis van afstand, reistijd en 

beschikbaarheid van coaches. Het is dus nooit met volledige zekerheid te zeggen dat we op 

bepaalde toernooien begeleiden aangezien we de keuze maken op basis van deze factoren.  

 

3. Het kan voorkomen dat toernooien die we begeleiden niet volledig (elke dag) aanwezig zijn. 

Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van coaches, het belang van bepaalde wedstrijden en 

het aantal wedstrijden dat spelers in het pakket hebben.  

 

4. Dubbelwedstrijden worden, tenzij in overleg anders bepaald, standaard niet begeleid. 

 

5. De tegoeden van het begeleidingspakket worden alleen gebruikt voor wedstrijden binnen 

Nederland, en in overleg voor wedstrijden welke buiten Nederland worden gespeeld. Een 

uitzondering zijn toernooien welke bijvoorbeeld net over de grens worden gehouden, en de 

reistijd niet te lang is. 
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6. Gevolgde wedstrijden worden door AMJOY bijgehouden in een overzicht. Wanneer blijkt dat 

een speler minder vaak is gezien dan het afgenomen pakket voorschrijft, kan het overgebleven 

budget mee worden genomen naar het volgende seizoen. Bij uitstroom is het mogelijk om de 

kosten naar rato terugbetaald te krijgen.  

 

7. Een uitzondering op bepaling 4 is dat wanneer een speler niet gezien wordt doordat hij/zij 

veelvuldig inschrijft op toernooien die buiten de aangegeven begeleidingstoernooien vallen. In 

een dergelijk geval wordt er contact opgenomen met de speler/ouders om tot een passende 

oplossing te komen.  

 

8. Mocht een speler veel gezien zijn en komt de bovengrens van het afgenomen pakket in zicht 

dan neemt AMJOY contact op met de speler/ouders om dit door te spreken.  

 

9. Begeleiding wordt verzorgd door het AMJOY team. Dat betekent dat verschillende trainers van 

AMJOY aanwezig zullen zijn bij toernooien. Uitgangspunt is dat spelers zoveel mogelijk gezien 

worden door hun eigen (privé) trainer, of een trainer die regelmatig met de speler werkt. 

Mocht dit niet haalbaar zijn zal er altijd contact zijn tussen de begeleidende coach en de privé 

coach om de wedstrijd door te spreken. 

 

10. Wanneer er begeleid wordt of wanneer een speler gezien wordt zal bepaald worden door het 

AMJOY team, in samenspraak met de (privé) trainer. Daarbij streven wij naar een egale 

verdeling van begeleide wedstrijden over het gehele seizoen.  

 

11. Onder een begeleide wedstrijd wordt verstaan:  

a. Het voorbespreken van de te begeleiden wedstrijd (dit kan telefonisch, of voorafgaand 

aan de wedstrijddag plaatsvinden)  

b. Het door de begeleider zien van een overgroot deel van de wedstrijd.  

c. Het nabespreken van de wedstrijd met de speler, dit kan ook na de wedstrijddag 

gebeuren. 

d. Het in de trainingsopzet doornemen van relevante aandachtspunten uit de wedstrijd.  

 

12. Of een wedstrijd telt in het kader van begeleiding wordt bepaald door de betreffende 

begeleider.  

 

13. Het kan voorkomen dat een begeleider niet in staat is om alle wedstrijden te volgen die hij/zij 

voornemens was te begeleiden. In dit geval is het aan de begeleider om een keuze te maken 

ten aanzien van de te volgen wedstrijden. 

 

14. In het geval dat een toernooi door de locatie vereist dat de coach daar verblijft wordt dit 

voorafgaand aan het toernooi met de spelers gecommuniceerd. In dat geval worden de kosten 

van de coach verdeeld over de spelers die in het toernooi zitten, en ook alleen zo lang als de 

speler in het toernooi actief is. Op elk moment mag een speler zich daarvoor afmelden, 

bijvoorbeeld op het moment dat het nog als enige actief is en de kosten daardoor te hoog 

worden. 

 


