
Huishoudelijk reglement jeugdafdeling MSK 
- Schaaklessen en/of interne competitie worden in principe elke vrijdag avond gehouden 

vanaf eind augustus/begin september tot eind juni, van 19.15 tot 20 uur in de Rijver in 
Muiderberg. Graag 10 minuten eerder aanwezig zodat de les echt om 19.15 uur kan 
starten. 

- Afmelden voor de les: uiterlijk vrijdag voor 19 uur  
- We streven naar minimaal 4 jeugdspelers in zelfde leeftijdsgroep/speelsterkte (7 t/m 

9/10 jaar, 10 t/m 12/13 jaar) om een lesgroep te vormen. 
- Maximaal 6 à 8 kinderen per lesgroep. Als er meer gegadigden zijn, dan eerst overleg 

met lesgevers of het wel/niet mogelijk is. 
- 12/13 jarigen of ouder, kunnen mogelijk met verkorte speeltijd in de interne competitie 

mee spelen. Per individu bekijken we wat mogelijk is, in overleg met  
jeugdleider/lesgever en intern wedstrijdleider MSK  

- Er zijn minimaal 2 lesgevers/begeleiders per avond aanwezig.  
- Er wordt een lesprogramma opgesteld voor het seizoen 
- Elke leerling heeft zijn eigen werkboek waar uit gewerkt wordt. De werkboeken blijven 

op de club, worden niet mee naar huis genomen. 
- Lesgever(s) bepalen wat we gaan doen (uitleg, oefeningen maken uit werkboek, 

partijtjes spelen).  
- Als er geen of onvoldoende begeleiding/lesgevers zijn op een avond, kan de avond 

worden afgezegd 
- Als er externe wedstrijden zijn, dan stoppen we echt om 20 uur, als dat nodig is. Zijn er 

geen externe wedstrijden, dan kunnen we iets uitlopen. 
- Er is een eigen interne jeugdcompetitie 
- De oudsten, vanaf 10 jaar, mogen na 20 uur nog een partijtje blijven spelen tegen elkaar 

tijdens de interne competitie, mits ze net zo stil zijn als de overige spelers en de ouders 
het goed vinden. 

- We zijn geen oppas. Rennen, gooien met schaakstukken, pesten e.d. wordt niet 
getolereerd. Als je je misdraagt, kan je naar huis worden gestuurd door 
lesgever/begeleider 

- Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn altijd welkom, mogen altijd 
binnenlopen om te komen kijken 

- De jeugdspelers MSK vallen voor, tijdens en na afloop van de clubavond ten alle 
tijden onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. MSK of haar leden kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld. 

- MSK jeugdleden kunnen deelnemen aan externe wedstrijden en toernooien. 
Ouders zorgen dan voor begeleiding, verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. MSK 
of haar leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor, tijdens of na afloop 
van deze activiteiten. 

- Over hetgeen hier niet is vastgesteld is en onduidelijkheid bestaat, beslist de jeugdleider 
of zijn/haar vervanger 

 


