vv Ewijk
Jeugdafspraken
Afspraken rondom wedstrijden
vv Ewijken trainingen van jeugdteams.
De voetbalvereniging Ewijk vind het belangrijk dat we binnen de vereniging elkaar, tegenstanders en leiding op een
juiste manier behandelen. Respect voor ieder individu staat daarbij voorop, niemand mag door andere personen of
groepen worden gepest of uitgesloten.
Met respect voor de materialen en gebouwen waar we gebruik van kunnen maken zowel in Ewijk als ook bij de
accommodatie van tegenstanders. Alle begeleiders van onze voetbalteams confirmeren zich aan onderstaande
afspraken en zien toe op een juiste naleving hiervan bij hun team. Het is de individuele verantwoordelijkheid van
trainers/leiders om hun eigen gedrag, maar ook dat van hun spelers en waar mogelijk ouders van de kinderen, te
confirmeren aan onderstaande gedragsregels.
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Vanaf een half uur voor, tot een half uur na wedstrijden /trainingen op de club, roken
trainers/leiders niet in het bijzijn van de kinderen.
Scheidsrechter dan wel tegenstanders worden door trainers en leiders niet becommentarieerd in
woord en of gebaar.
Scheidsrechter en of tegenstander worden door de trainer/leider ontvangen op onze accommodatie
en krijgen sleutel van de kleedkamer plus aanwijzing welke kleedkamer/veld worden gebruikt.
Trainers en leiders houden zich aan de opgegeven kleedkamer indeling en zien toe op juist gebruik
van deze kleedkamer, zowel in Ewijk als daarbuiten.
Zowel als op de training als bij wedstrijden dient de begeleiding vanuit een positieve gedachte te
coachen waarbij het eigen gedrag/taalgebruik dient te kunnen worden gesteld.
Na iedere training controleert de trainer of de kleedkamer juist is gebruikt en netjes wordt achter
gelaten.
Na wedstrijden idem, maar dan ook de kleedkamer van de tegenstander na gebruik s.v.p.
inspecteren of deze in juiste staat is achter gelaten.
De kunstgrasvelden worden juist gebruikt door trainer/leider en team, d.w.z. geen eten /drinken
mee de velden op.
In de dug out bevinden zich alleen wisselspelers en/of begeleiding van betrokken team.
Bij niet geselecteerde teams zorgt de begeleiding van het team voor een evenwichtige verdeling van
de speeltijd voor alle spelers.
Bij de geselecteerde teams dient de trainer/begeleider ook toe te zien op een zo evenredig mogelijke
verdeling van de speeltijd met respect voor alle teamspelers.
Begeleiding van het team ziet strikt toe op het alcohol beleid van de club: spelers onder de 18 : geen
alcohol.
Alleen spelers /trainers/leiders bevinden zich binnen de omheining van het veld.
We bemoeien ons als trainers/leiders/aanhang alleen met het aanmoedigen van onze eigen spelers,
tegenstanders(inclusief begeleiding) zijn de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en
tegenstander.
Indien een speler van een team van ons, een serieuze overtreding begaat, onbedoeld of niet, wordt
betreffende speler even gewisseld. Langs de lijn kan uitgelegd worden waarom hij gewisseld wordt.
Dit voorkomt frustratie bij tegenstanders en geeft een duidelijk signaal af.

Alle partijen streven ernaar deze afspraken na te leven en toe te zien op handhaving van deze afspraken.

