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EEN NIEUW SEIZOEN
In dit boekje zijn de huisregels en afspraken en de overige informatie
voor jeugdspelers, leiders en trainers opgenomen. Lees het maar eens
door en als je vragen of opmerkingen hebt, spreek dan je leider of trainer
aan, of neem contact op met jeugdvoorzitter Frank Hubers (tel. 0612888162).

huisregels en afspraken
WAARDEN EN NORMEN
 Gedraag je zo dat anderen geen hinder van jouw gedrag ondervinden.


Je bent als speler/leider zelf verantwoordelijk voor je gedrag, zowel
binnen als buiten het veld.



Streef naar en “open sfeer”, waarin op een respectvolle manier over in
principe alles kan worden gesproken.



Houd je aan de afspraken.



Kortom: Wees een goed VIOS'38 lid.

GEDRAGSREGELS
 Leiders, trainers, aanvoerders, bestuursleden en ouders hebben een
voorbeeldfunctie dus:
-

scheld niet op
tegenstander;

scheidsrechter,

grensrechter,

leider,

-

geef geen onbehoorlijke aanwijzingen;

-

spreek elkaar erop aan als men zich niet aan deze
afspraken houdt.



Spelers luisteren naar de trainers en leiders en gedragen zich op een
correcte manier naar hen, maar ook naar medespelers, tegenstanders,
scheidsrechter en publiek.



Spelers laten iedereen in hun waarde en tonen respect voor alle
betrokkenen.



Spelers accepteren dat tijdens de wedstrijd de scheidsrechter in het
veld de baas is.
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FYSIEKE BEPERKINGEN, MEDICIJNENGEBRUIK


Een speler kan te maken hebben met fysieke beperkingen,
medicijnengebruik en overige zaken, die van invloed kunnen zijn op
trainingen of wedstrijden. Je dient je leider hierover direct te informeren.
Deze oproep geldt vooral voor de ouders van onze jeugdspelers.

TENUE VIOS’38: SHIRT, BROEK EN KOUSEN
 Alle teams spelen in shirts en zwarte broek van VIOS'38. VIOS'38 wast
deze shirts en broeken.


Spelers zorgen zelf voor geel/zwart gestreepte kousen en
scheenbeschermers (verplicht). Een trainingsbroek kan bij koud weer
onder de voetbalbroek en –kousen gedragen worden.



Jeugdkeepers krijgen één paar handschoenen per seizoen. Deze
handschoenen blijven eigendom van VIOS’38.



Spelers dragen het shirt in de broek, de kousen omhoog en schone
voetbalschoenen.



Spelers dragen zelf zorg voor hun eigen voetbalspullen, douchespullen
en het door de vereniging verstrekte shirt en broek.



Spelers laten op het veld zien dat ze een team zijn, o.a. door eenheid
van tenue.



Het is aan te raden om kleding en andere spullen te merken.

TRAININGEN
 Teams trainen minstens één keer per week. A1 t/m D1 trainen twee
keer per week. Spelers zijn in principe elke training aanwezig, tenzij ze
zich met een geldige reden bij de trainer hebben afgemeld.


Spelers dienen 5 minuten voor aanvang van de training omgekleed te
zijn. Jassen en overige kledingstukken worden in het aangewezen
kleedlokaal opgehangen.



Spelers helpen de trainer met het pakken, meenemen en opruimen
van het trainingsmateriaal. Zij komen niet zonder toestemming van de
trainer in het materialenhok.



Ook tijdens trainingen zijn sportkleding en scheenbeschermers
verplicht.



In de winterperiode is het verplicht om in lange broek en trainingsjas te
trainen.
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Spelers nemen geen kostbaarheden mee naar trainingen, als er iets
kwijtraakt, dan kan VIOS'38 niet aansprakelijk gesteld worden.



Indien een bal zoekraakt en niet gevonden kan worden, dan op het
speciaal hiervoor gemaakte papiertje in de bestuurskamer aangeven
waar de bal ongeveer ligt. De volgende dag zal een lid van de
accommodatiecommissie bij daglicht de bal zoeken.

BALLEN / TRAININGSMATERIAAL
 De leider of trainer zorgt ervoor, dat spel- of trainingsmateriaal wordt
opgeborgen of overgedragen aan de navolgende trainer of leider.


De leider of trainer zorgt ervoor dat de spelers uit het materialenhok
blijven.

AFMELDINGEN
 Ben je verhinderd voor een training, geef dit dan zo vroeg mogelijk
door aan de trainer. Niet afmelden leidt tot een extra beurt als
wisselspeler


Ben je verhinderd voor een wedstrijd, meld je dan vóór vrijdagavond
20.00 uur af bij de leider. Niet afmelden leidt tot een extra beurt als
wisselspeler.



Dit afmelden moet mondeling (telefonisch of rechtstreeks) gebeuren.

AFGELASTINGEN
 Spelers controleren via de Website zelf of een wedstrijd afgelast is. Je
wordt niet thuis gebeld, tenzij er voor je team een telefoonketting is
afgesproken.


De trainingen worden in principe nooit afgelast. Als dit toch eens het
geval zal zijn, dan informeert (telefonisch of website) de trainer zelf de
spelers.

HYGIËNE
 Spelers vanaf de E-leeftijd douchen na afloop van de wedstrijd en
training.


Spelers zorgen zelf voor een handdoek, shampoo. Badslippers worden
aangeraden.
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Spelers die om bepaalde redenen niet mogen douchen, moeten dit
tijdig aan de vereniging kenbaar maken. Meisjes douchen in een
aparte ruimte.

THUISWEDSTRIJDEN
 Spelers van A1 t/m C1 dienen bij een thuiswedstrijd 45 minuten voor
de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, tenzij met de leider iets
anders is afgesproken. Voor spelers van D1 t/m MP is dit 30 minuten.


Spelers verzamelen in de kantine en mogen het kleedlokaal pas in als
één van de leiders daarvoor toestemming geeft.



Spelers doen de voetbalschoenen pas aan in het kleedlokaal. Spelers
kleden zich ook om in het kleedlokaal.



Spelers nemen geen kostbaarheden mee naar wedstrijden als er iets
kwijtraakt, dan kan VIOS'38 niet aansprakelijk gesteld worden.



Warming-up vindt zoveel mogelijk plaats op het trainingsveld of indien
dit niet mogelijk is, op de verste helft van het speelveld. De doelen van
de wedstrijdvelden niet gebruiken bij het intrappen.

UITWEDSTRIJDEN EN VERVOER
 Bij uitwedstrijden wordt vertrokken vanaf het sportpark “De Slatert”. We
vragen ouders voor vervoer. In de INFO en op de website leest u wie er
aan de beurt is. Bent U verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger.


Spelers zijn op het afgesproken tijdstip aanwezig en wachten op de
parkeerplaats voor het sportpark.



Neem de juiste veiligheid in acht zoals: snelheid, autogordels (ook
achterin), aantal personen per auto, afstand bewaren, enz. VIOS'38 is
niet aansprakelijk voor schades veroorzaakt door of aan auto's.



Spelers gedragen zich tijdens de autorit op een correcte manier en
geven gehoor aan de wensen van de chauffeur.



Spelers doen de voetbalschoenen pas aan in het kleedlokaal bij de
tegenstander. Spelers kleden zich ook om in het kleedlokaal.



De KNVB heeft een collectieve ongevallenverzekering voor ouders en
leden. Vraag schadeformulieren bij Tiny Geurts.

ROOKVERBOD
Er is een rookverbod voor de kantine, dit geldt ook voor de kleedlokalen,
bestuurskamer, toiletten en hal.
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ACCOMMODATIE
 Spelers maken gebruik van de paden en lopen dus niet dwars over het
hoofdveld naar het trainingsveld.


Spelers deponeren het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.



Spelers houden de kleedlokalen schoon, gaan niet op de banken
staan of aan de kapstokken hangen.



Spelers kloppen gras en modder van de voetbalschoenen met behulp
van de borstels.



Spelers maken om toerbeurt het kleedlokaal na de wedstrijd of training
zo goed mogelijk schoon (= veegschoon).



Spelers zetten fietsen in de fietsenrekken.

BALLETJE TRAPPEN OP HET SPORTPARK


VIOS’38 ziet graag dat er ook buiten wedstrijden en trainingen een
potje gevoetbald kan worden. We willen onze speelvelden in goede
conditie houden voor de wedstrijden. Daarom alleen voetballen op het
pannaveld, de oefenhoek of het trainingsveld, dus niet op de
speelvelden 1 en 2. Neem wel je eigen bal mee.

KANTINEGEBRUIK
 Spelers zetten de voetbaltassen op de daarvoor bestemde schappen.


Spelers betreden de kantine niet op voetbalschoenen.



Spelers jonger dan 18 jaar gebruiken geen alcoholische drank.



Spelers zorgen ervoor dat iedereen met plezier in de kantine kan
verblijven en zijn niemand tot last.

ACTIVITEITEN
 Spelers nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten die voor hen
georganiseerd worden. Indien men verhinderd is, dan meldt een speler
zich tijdig af.


Spelers vertellen aan de leider als ze iets niet zo leuk vinden, maar
blijven niet zo maar weg.
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GEVONDEN VOORWERPEN
 Spelers informeren bij de leider/trainer als ze iets verloren zijn.


Gevonden voorwerpen worden bewaard tot het einde van het seizoen.



Spelers leveren gevonden voorwerpen in bij leider/trainer.



VIOS'38 is niet aansprakelijk voor het zoekraken van voorwerpen.

NIEUWE LEDEN
 Spelers moeten minstens vijf jaar oud zijn.


Een nieuw lid mag vooraf een aantal keren meetrainen om te kijken of
hij/zij het voetbal ook echt leuk vindt.



Spelers die niet direct aan een team kunnen worden toegevoegd,
worden wel in de gelegenheid gesteld om te trainen.



Spelers vanaf de D-jeugd moeten een spelerspas hebben (VIOS’38
regelt dit).

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
 Spelers zeggen het lidmaatschap tijdig en schriftelijk of mondeling op
bij de voorzitter van de jeugdcommissie.


Spelers die naar een andere voetbalvereniging gaan, moeten voor 15
juni overschrijving aanvragen.



De contributie wordt halfjaarlijks verrekend, bij voorkeur via een
machtiging voor automatische afschrijving. Indien een speler zich als lid
afmeldt ná 1 januari of 1 juli, dan moet toch de contributie betaald
worden. KNVB boetes komen geheel voor rekening van de speler of
leider.
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OVERIGE INFORMATIE
SPELERSPAS
Vanaf de D-leeftijd hebben spelers een KNVB spelerspas nodig. Hierop
staan een pasfoto en de gegevens van de speler. Deze pas dient getoond
te worden bij competitie- en bekerwedstrijden. De spelerspassen blijven
gedurende het seizoen in bewaring bij de leider. Wanneer je een keer in
ander team speelt, dan vraagt de leider van dat team de pas op bij de leider
van je eigen team en geeft deze daarna ook weer terug. Jeugdspelers, die
op zondag ingedeeld zijn bij de senioren dienen zelf de pas bij hun
jeugdleider op te vragen.
Voor aanvang van de wedstrijd worden op het veld de passen
gecontroleerd. Dit gebeurt door de scheidsrechter in het bijzijn van een
leider van de beide teams. De leiders dienen de pasjes op volgorde bij zich
te hebben (volgorde zoals vermeld op het wedstrijd formulier). Spelers die
normaal gesproken in de E spelen en mee spelen met een D-team hoeven
geen pas te hebben. Dit wordt op het wedstrijdformulier vermeld. De KNVBbrief voor een eventuele dispensatiespeler moet bij het controleren van de
passen ook getoond worden.
WEDSTRIJDPROGRAMMA
In de INFO en op de website worden de wedstrijden aangekondigd. Ook de
uitslagen komen in de INFO en op de website van VIOS’38 (www.vios38.nl)
te staan.
KANTINE OPEN
De kantine is op wedstrijddagen open. Alle jeugdteams spelen op dezelfde
zaterdag thuis. De hele dag is er dus voetbal op het sportpark. Voor ouders
en supporters is daardoor een bezoek aan het sportpark extra aantrekkelijk.
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CONTRIBUTIE
Onderstaand de contributie zoals die tijdens de algemene jaarvergadering
is vastgesteld.
jeugleden
16 t/m 18 jaar
Keeper
8 t/m 15 jaar
Keeper
Beneden 8 jaar

EURO/
jaar
75
65
65
55
50

SPELER VAN HET JAAR
Op het einde van elk jaar wordt per jeugdteam, uitgezonderd de F en MP
(zij worden allemaal speler van het jaar), een speler van het jaar gekozen
door de leiders en trainer(s). Bepalend is gedrag, inzet, mentaliteit,
sportiviteit, opkomst bij trainingen en wedstrijden etc. Of iemand goed kan
voetballen, speelt geen rol.
SPELER VAN DE WEEK
Ook dit jaar is er weer een jeugdspeler (E-leeftijd) speler van de week bij de
thuiswedstrijden van VIOS’38 1.
SHIRTS/BROEKEN
Bij thuiswedstrijden staan de tassen met shirts en broeken in de berging op
het sportpark. Bij uitwedstrijden staan de tassen in het halletje bij de
meterkast. Jeugdleiders kunnen deze daar zelf komen ophalen. Na afloop
van de wedstrijden (uit en thuis) worden de tassen op rek onder het afdak
gezet. Moet men reserveshirts gebruiken, dan deze ook op het rek
plaatsen.
ONTVANGST BEZOEKENDE TEAMS
Zorg dat je als leider tijdig aanwezig bent om bezoekende leiders te
ontvangen en een koffiebon aan te bieden. Geef twee intrapballen aan de
tegenstander. Tijdens de rust krijgen A t/m D thee, E t/m MP krijgen na
afloop aanmaaklimonade in de kantine.
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KLEEDLOKALEN / SLEUTELS
Op zaterdagmorgen worden de kleedlokalen door de dienstdoende
kantinebeheerder geopend. De leiders van de laatst spelende teams sluiten
de kleedlokalen (ook dat van de tegenstander) af. De sleutel van het
kleedlokaal voor de bezoekende partij is verkrijgbaar bij de bar tegen een
waarborgsom van 5 Euro. Trainers openen en sluiten zelf het kleedlokaal
vóór en ná trainingen. Laat de kleedlokalen altijd schoon achter, ook die
van de bezoekers en ook na een training. Elk team maakt onderling
afspraken wie schoonmaakt en wie controleert. Leiders/trainers controleren
vóór en ná wedstrijd/training beide kleedlokalen. Bij uitwedstrijden het
kleedlokaal ook schoon achterlaten.
EHBO / BLESSURES
De EHBO-trommel staat in de bestuurskamer, de brancard in lokaal 5;
ijszakken in de diepvries in de bestuurskamer.
De KNVB heeft een aanvullende verzekering voor onkosten ten gevolge
van een blessure die niet door je eigen verzekering worden vergoed. In
voorkomende gevallen het formulier in de bestuurskamer invullen en bij
Tiny Geurts of Peter Jansen afgeven. Bezoek aan een geblesseerde of
zieke speler thuis of in het ziekenhuis regelt elk team onderling.
STRAFRAPPORTEN
Strafrapporten moeten direct na de wedstrijd door de betreffende speler en
leider worden ingevuld en samen met het wedstrijdformulier worden
ingeleverd. Wanneer moet een formulier worden ingevuld:
- bij directe veldverwijdering (niet bij twee waarschuwingen);
- bij waarschuwingen of verwijderingen van trainers, verzorgers,
grensrechters en leiders.
SPELREGELWIJZIGINGEN
……..
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