HVC Amersfoort
Handboek Jeugdzaken

Algemeen
Wellicht is dit je eerste jaar als ouder/begeleider/trainer bij HVC of misschien ben je al langer
betrokken bij HVC. Maar omdat het niet altijd duidelijk is wat er van je wordt verwacht als betrokkenen,
heeft HVC dit handboek geschreven wat gebruikt kan worden als leidraad waar je altijd op terug kan
vallen.
Het handboek jeugdzaken beschrijft richtlijnen zoals gedragsregels, zaken omtrent trainingen,
wedstrijden, spelregels etc. en is bedoeld voor zowel ouders, begeleiders en trainers van HVC.
Niet alleen HVC zelf maar alle betrokkenen van HVC werken mee om de organisatie rondom het
jeugdvoetbal zo goed mogelijk te laten verlopen.

Teambegeleiding:
Elk jeugdteam van HVC heeft twee begeleiders die bestaan uit een teamleider en een trainer. De
teamleider organiseert alles omtrent de wedstrijden op zaterdag en overlegt met de trainer wat betreft
de coaching, opstelling en de wisselbeurten tijdens de wedstrijden. De begeleiders regelen dus
onderling de taakverdeling, ook wie er van de begeleiders bij de wedstrijden aanwezig is.
De teambegeleider is ook verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders tijdens de
wedstrijddagen. Voor elk jeugdteam bestaat er een WhatsApp groep die bedoeld is om elkaar op de
hoogte te houden en informatie te delen.

Uitwedstrijden:
De teamleiders moeten zorgen dat het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld. Deel het adres,
verzameltijdstip met de ouders en zorg ervoor dat deze informatie ook wordt gedeeld met de ouders
die niet in staat zijn om deel te nemen aan de WhatsApp groep van het team.
Laat het team verzamelen bij HVC en sta alleen in uitzonderingsgevallen toe dat iedereen op eigen
gelegenheid naar uitwedstrijden gaan.
Bij de uitwedstrijden meld je je als leider bij wedstrijdcoördinator of wedstrijdsecretaris van de
desbetreffende vereniging. Hier wordt de informatie met je gedeeld wat betreft de kleedkamer en op
welk veld er gespeeld wordt.
Laat ook de kleedkamer schoon achter. De begeleider trekt als laatste de deur van kleedkamer dicht
en checkt of de kleedmaker naar behoren is achter gelaten. We zijn ten slotte als gast aanwezig!

Thuiswedstrijden:
Wees een gastheer/vrouw voor de tegenpartij, dat vinden we zelf ook prettig als we een uitwedstrijd
spelen. Als leider ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van het veld en klaarzetten van de doelen.
Uiteraard met de steun en hulp van de ouders!
Speel je als laatste op een half veld dan wordt er van je verwacht dat je de doelen weer opruimt en het
veld (pionnen) weer opruimt.
In de pauze worden alle spelers (dus ook de tegenpartij) thee of limonade aangeboden en zorg ervoor
dat dus ook de tegenstander te drinken krijgt. Regel dit op voorhand met degene die kantinedienst
heeft.

Richtlijnen Wedstrijden:





In de WhatsApp groep van het team van uw kind, zal informatie omtrent de wedstrijden
gecommuniceerd worden (blijf up to date).
We verzamelen op de dag van de wedstrijd te allen tijde (zowel uit als thuis) bij de thuisclub, HVC.
We gaan er altijd vanuit dat iedereen aanwezig is. Kom je niet, dan graag ruim op tijd bij de leider
afmelden.
Zorg dat je op tijd bent. Lukt dit echt niet, dan graag bericht hierover aan de leider.






Alvorens de wedstrijd verzamelen we in de kleedkamer. Hier krijgt het team instructies van de leider en
de opstelling word besproken. Vervolgens kan iedereen zich klaar maken om gezamenlijk het veld op te
gaan.
De leider verzorgt een warming up. Dit eventueel met de aanvoerder.
De wedstrijd wordt gespeeld met als afsluiter penalty’s en het schudden van de hand.
Na de wedstrijd als team naar de kleedkamers om te gaan douchen en nabespreken.

Trainingen:
Het trainingsveld voor de jeugdteams is veld 2. Trainen op het hoofdveld is niet toegestaan. Het is
belangrijk dat je op tijd aanwezig bent, dit geldt voor zowel de spelers als de trainers. Al het
trainingsmateriaal ligt in het materiaalhok. Na de training dienen de ballen en het overige materiaal
weer netjes in het materiaalhok te worden opgeruimd, de trainer ziet er op toe dat de jeugd hier aan
mee help. Tel altijd de ballen en ander materiaal voor de training en na afloop om te zien wat je kwijt
bent geraakt.
Richtlijnen trainingen:


We gaan er vanuit dat je aanwezig bent. Kom je niet in verband met ziekte o.i.d., dan graag een
bericht hier over aan de trainer.



Zorg dat je op tijd aanwezig bent, zodat de trainer om stipt 18:30 kan starten met de
complete groep.
Mocht het zo zijn dat er door slecht weer een training niet door gaat, dan zal dit door
de trainer gecommuniceerd worden in de groep WhatsApp van uw team (blijf up to
date).
Kinderen die structureel niet komen trainen krijgen minder speelminuten tijdens de
wedstrijden.




Nieuwe spelers en wachtlijsten:
In de loop van het seizoen kan het zijn dat zich nog nieuwe leden aandienen. Deze dienen zich te
melden via het aanmeldingsformulier en dan wordt er vanuit het bestuur zo snel mogelijk contact
opgenomen.
Op dit moment hanteert HVC geen wachtlijsten maar gezien de beperkte mogelijkheid om nieuwe
teams te vormen, kan dit wel betekenen dat er moet worden gewacht totdat er plaats in een team
vrijkomt. HVC zal bij de plaatsing kijken naar het niveau van de spelers zodat er evenwichtige teams
kunnen worden gemaakt.
2 x per week mee trainen totdat er een plaats vrijkomt in een team behoort tot de mogelijkheden en
gaat in overleg met de desbetreffende trainer en HVC.

Scheidsrechters:
Bij thuiswedstrijden zorgt HVC voor een scheidsrechter en/of spelbegeleider. Hiervoor moeten
uiteraard wel vrijwilligers voor zijn. Het is niet altijd mogelijk om voor elke wedstrijd een gegadigde te
vinden en in dat geval dient een vrijwilliger onder de ouders of teambegeleiders te worden gevonden.
De spelregels omtrent de jeugdwedstrijden zijn in te zien door op onderstaande link te klikken.
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal
Ook zijn de spelregel boekjes op te halen en in te zien in de bestuurskamer.
Zowel de spelers, ouders als begeleiders onthouden zich van elk commentaar op de leiding!

Pesten en andere disciplineproblemen:
Soms zijn er serieuze moeilijkheden binnen een team, tussen spelers onderling, of misdragen spelers
zich tijdens wedstrijden en/of trainingen. Moeilijkheden komen in alle leeftijdsgroepen voor, bij jongens
en bij meisjes. Algemene richtlijnen hoe te handelen zijn moeilijk te geven, maar we verwachten van
de begeleiders maar ook zeker van de ouders de volgende richtlijnen en aandachtspunten aan te
houden:









Neem klachten serieus.
We focussen op het tonen van onderling respect.
Schelden of ontoelaatbaar gedrag tijdens trainingen en wedstrijden kan resulteren in
sancties. Dit kan betekenen dat je tijdens de training of de wedstrijden mag toekijken
i.p.v. meedoen. Dit wordt uiteraard besproken met de ouders.
De trainer kan tijdens de training een disciplinaire straf op leggen, denk bijvoorbeeld
aan het lopen van strafrondjes.
Laat problemen niet te lang voortbestaan.
HVC verwacht van de ouders ook dat ze hun kinderen aanspreken op ontoelaatbaar
gedrag, denk hierbij aan schelden, respectloos gedrag etc.
Kinderen mogen fouten maken, ze zijn nog jong en leren van hun fouten.

Vrijwilligerswerk:
Ouders van alle jeugdspelers zijn verplicht vrijwilligers werk te vervullen, tenzij dit is afgekocht. Ouders
die al jeugdtrainer of leider van een team zijn worden vrijgesteld van vrijwilligerswerk. HVC streeft
ernaar om duidelijk van te voren aan te geven wanneer en welke taken de desbetreffende ouder moet
gaan invullen. Uiteraard wordt er gekeken naar de keuzeopties die zijn aangegeven op het
aanmeldformulier.

Ouders langs de lijn:
Positieve aanmoediging met moet altijd de insteek zijn langs de lijn. Moedig niet alleen je eigen kind
aan maar ook zijn of haar teamgenoten. De ouders langs de lijn mogen zich niet bemoeien met de
wedstrijd zelf. Coaching, wisselbeleid en de tactiek wordt bepaald door de begeleiders van het team.

Een vaste regel voor zowel op de training als met de wedstrijd, geen voetbalschoenen in de
kantine.

☐ Ik heb het “Handboek Jeugdzaken” gelezen en ga hiermee akkoord

Handtekening:

