VOETBALVERENIGING VVLK AFDELING JEUGD

Sportcomplex “ de Duffelt “
Pastoor van Tielstraat 10
6578 AL Leuth
Tel. 024-6631217

Jeugd commissie: Gerben van Eck, Haafakker 102
6578 BX Leuth Tel. 024-6632973
E- mail : jeugd-vvlk@gvaneck.nl

Leuth
Beste VVLK-lid,
We zijn verheugd dat je ook dit voetbalseizoen je voetbaltalenten inzet voor onze club VVLK.
We hopen er weer een fantastisch en sportief voetbaljaar van te maken. En dat doen we niet
alleen met jullie als spelers, maar ook met alle andere betrokkenen bij de club van bestuur en
commissieleden tot leiders/trainers en ouders. We hebben elkaar nodig om een geoliede
voetbalclub te zijn en te blijven.
Voor een goed georganiseerde vereniging zijn enkele afspraken en regels noodzakelijk. Deze
werken alleen als iedereen ze ook opvolgt en uitdraagt. Ze zijn belangrijk voor een gevoel van
veiligheid, duidelijkheid en respect. In de bijlagen bij deze brief vind je dan ook enkele
standaardafspraken die gelden voor elk team én nogmaals een afdruk van onze normen en
waarden. Dit zijn de spelregels die belangrijk zijn nog vóórdat de scheidsrechter gefloten heeft
voor de ‘andere’ regels van het voetbalspel.
We hopen dat iedereen ze nog eens doorleest, waardoor er geen misverstanden kunnen
ontstaan en voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan. Want alleen samen kunnen
we er wederom een gezellig en sportief voetbaljaar van maken.
Met sportieve groet,
Bestuur VVLK

1

VOETBALVERENIGING VVLK AFDELING JEUGD

Sportcomplex “ de Duffelt “
Pastoor van Tielstraat 10
6578 AL Leuth
Tel. 024-6631217

Jeugd commissie: Gerben van Eck, Haafakker 102
6578 BX Leuth Tel. 024-6632973
E- mail : jeugd-vvlk@gvaneck.nl

Algemene afspraken voetbalseizoen 2014-2015
In augustus 2014 starten we met het nieuwe voetbalseizoen. We hopen er met z’n allen een
sportief en plezierig voetbaljaar van te maken. Zoals in de brief al is aangegeven, is het
onmogelijk om een goede organisatie van onze jeugdafdeling neer te zetten zonder de
medewerking van jeugdleiders/trainers en andere vrijwilligers. Zij benutten een groot
gedeelte van hun vrije tijd voor het begeleiden van onze jeugd bij de uitoefening van de
voetbalsport. Het is fijn als ouders de nodige belangstelling en betrokkenheid tonen door
regelmatig wedstrijden te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de sportieve prestaties
van hun kinderen. Wij hopen veel ouders op de velden te zien voor hun positieve support.
Aanwezigheid en afmeldingen bij wedstrijden
Bij de thuiswedstrijden willen we je vragen om minstens een halfuur voor de aftrap aanwezig
te zijn. Bij uitwedstrijden is het tijdstip van vertrek zoals is aangegeven op het
wedstrijdoverzicht. We raden het af om veel eerder aanwezig te zijn, omdat er op dat moment
geen toezicht is.
We vertrekken te allen tijde gezamenlijk vanaf het VVLK-terrein.
Je komt de aanvang- en vertrektijden te weten via een e-mail van je leider, maar het
voetbalprogramma hangt ook bij de SPAR, in het clubhuis en in de mededelingenkast op het
parkeerterrein van VVLK.
Mocht je bij de wedstrijden niet aanwezig kunnen zijn, wil je dat dan tijdig melden bij je leider.
Ben je verhinderd voor een wedstrijd laat het aan een van de leiders weten, uiterlijk twee
dagen voor de wedstrijd. Verhindering is in principe alleen acceptabel wegens ziekte, studie of
familieomstandigheden.
Bij afwezigheid zonder kennisgeving kan de leider naar bevindt van zaken handelen,
eventueel in overleg met het bestuur.
Vervoer bij uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden regelen de leiders het vervoer. Niet alle leiders hebben de beschikking over
een auto. Er zal dan ook een beroep op de ouders gedaan worden om bij de uitwedstrijden
spelers te vervoeren. Sommige teams maken afspraken met ouders door een roulatieschema
op te stellen, zodat elke ouder af en toe meerijdt. Wij hopen dat ouders hier begrip voor
hebben als de leiders een beroep op hen doen.
Trainingen
We willen je vragen om tijdig bij de trainingen aanwezig te zijn, zodat we ook echt op het
aangegeven trainingstijdstip kunnen starten. Elk uur zijn er ’s avonds teams die op tijd willen
trainen. Mocht je een keer niet kunnen trainen, meld je dan af bij je trainer. Wij verwachten
van ons leden dat zij actief mee doen met de trainingen en de aanwijzingen die gegeven
worden op zullen volgen. De trainer behoud zich het recht voor om een lid voor een wedstrijd
te schorsen of niet op te stellen als er op een training incidenten plaatsvinden of er in zijn
ogen niet actief meegedaan wordt. Dit zal altijd gebeuren in overleg met een leider van het
elftal.
Kleding en wassen
Elk team krijgt voor elke speler een VVLK-shirt, een voetbalbroek en
voetbalsokken. Iedereen neemt zelf elke wedstrijd de voetbalsokken mee. De shirtjes en
broekjes worden door de leider ingezameld na de wedstrijd. Zij zorgen ervoor dat de
voetbalspullen gewassen worden en nemen ze weer mee voor de volgende wedstrijd. Jullie
hoeven dus niet om de beurt te gaan wassen.
Voor de voetbalsokken ben je wel zelf verantwoordelijk. Deze mag je alleen dragen tijdens
wedstrijden, dus niet tijdens de trainingen. Als je sokken te klein of versleten zijn, dan kun je
ze inwisselen bij Roy Driessen en/of Theo Reijnen. Ben je de sokken kwijt of heb je ze verloren,
dan kun je nieuwe krijgen tegen betaling van 10 euro.
Tijdens wedstrijden is het dragen van horloge, halskettingen, oorbellen en ringen verboden
om lichamelijk letsel te voorkomen.
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Douchen
We hebben vanuit de club de afspraak gemaakt dat alle leden van alle teams na afloop van de
competitiewedstrijd (en voor hogere teams ook na de trainingen) gezamenlijk douchen.
Niemand hoeft bezweet en met vieze kleren rond te blijven lopen of in de auto te stappen. En
bovendien wordt hiermee het groepsgevoel verstevigd. Het is verstandig om tijdens het
douchen badslippers te dragen. Zorg voor goede warme kleding na de wedstrijd of training.
Afgelastingen
Als een wedstrijd wordt afgelast vanwege het slechte weer of de erbarmelijke
terreingesteldheid, dan kom je dat bij voorkeur vrijdagavond te weten via e-mail of telefoon. Je
kunt ook zelf op NOS-teletekst kijken (pagina 603) Als de wedstrijd geen doorgang kan
vinden, kan dit tot één uur voor de wedstrijd besloten worden. Als je niks hebt vernomen,
moet je ervan uitgaan dat de wedstrijd doorgaat. Voor het voetbalprogramma, de uitslagen en
standen kun je ook kijken op www.vvlk.nl of op www.voetbal.nl.
Problemen of onvrede?
Binnen de jeugdafdeling van VVLK werken we met een groot aantal vrijwilligers die betrokken
zijn als lid van de jeugdcommissie, activiteitencommissie of als leider en/of trainer. Tijdens het
seizoen kunnen zich natuurlijk altijd problemen voordoen. Als dat het geval is, hopen wij dat u
het probleem bespreekt. Dit kan, afhankelijk van de aard van het probleem, bij de leider,
trainer en natuurlijk bij de jeugdcommissie. Misschien is het probleem niet naar ieders
tevredenheid op te lossen, maar er kan op zijn minst over gesproken worden. Blijf er niet mee
lopen of breng het niet naar buiten op plaatsen waar het probleem in ieder geval niet is op te
lossen. Het voorkomt meestal veel misverstanden of frustraties.
Ook voor vragen kun je altijd bij je leider/trainer terecht. En als het nodig is, kun je altijd nog
naar het jeugdbestuur stappen voor overleg.
Normen en waarden
Voor het nieuwe seizoen zijn er door het bestuur een aantal punten opgesteld waar wij ons als
vereniging aan willen houden. Deze normen en waarden zullen dit seizoen op diverse plaatsen
worden gepubliceerd en gelden voor iedereen die bij VVLK betrokken is.
Sporters
 Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is
 Houd je aan de regels en geef fouten toe
 Accepteer beslissingen van de scheidsrechter/grensrechters zonder commentaar
 Blijf beleefd en vriendelijk
 Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier
 Zowel winnen als verliezen hoort bij sport
 Stimuleer Fair Play; schelden en beledigen wordt niet getolereerd
 Respecteer het werk van de mensen die het sporten voor jou mogelijk maken
Trainers en begeleiders
 Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde
 Zorg ervoor dat iedere sporter tot z’n recht komt
 Ontwikkel respect voor alle betrokkenen
 Leer sporters zich te houden aan de regels
 Wees redelijk in je eisen
 Geef complimenten wanneer dit verdiend is
 Kinderen sporten voor hun eigen plezier en willen iets leren
 Voldoe aan de veiligheidseisen
 Blijf op de hoogte van ontwikkelingen
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Scheidsrechters
 Zorg voor gedrag dat zowel binnen als buiten het veld sportief is
 Pas de regels aan op het niveau van de sporters
 Zorg ervoor dat het plezier in de sport niet verloren gaat





Geef daar waar het verdiend is een compliment
Spreek sporters aan op onsportief gedrag; schelden en beledigen wordt niet
getolereerd
Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Publiek
 Geef het goede voorbeeld, zorg voor sportief gedrag
 Toon respect voor tegenstanders en scheidsrechters
 Accepteer beslissingen van de scheidsrechter/grensrechters zonder commentaar
 Stimuleer "Fair Play"
 Applaudisseer bij goed spel van beide teams
 Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde
 Sporters nemen deel voor hun eigen plezier
 Vermijd grove taal en beledigingen; schelden en beledigen wordt niet getolereerd
Ouders
 Ondersteun "Fair Play" en geef zelf het goede voorbeeld
 Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde
 Forceer je kind nooit om deel te nemen aan sport
 Kinderen sporten voor hun eigen plezier
 Moedig je kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 Eerlijk spelen is net zo belangrijk als winnen
 Erken de waarde en het belang van vrijwilligers; zij maken het sporten van uw kind
mogelijk
Bestuurders
 Zorg voor een sportieve gedragscode
 Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname voor alle jongeren
 Betrek sporters in planning, leiding en evaluatie
 Zorg voor verantwoordelijkheidsgevoel bij alle betrokkenen
 Voldoe aan de veiligheidseisen en zorg voor goed toezicht
 Sportprogramma’s zijn niet primair voor toeschouwers
 Bied korte cursussen aan met betrekking tot "Fair Play"
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