Voetbalvereniging Leveroy
Jeugdplan Bijlage 1 – instructie jeugdleiders
Instructie voor de jeugdleiders
Algemeen
1.

Elke jeugdleider is als vrijwilliger actief bij SV Leveroy en dient minimaal 16 jaar te zijn.
Onder jeugdleider wordt ook verstaan een jeugdleidster of jeugdtrain(st)er.

2.

Elke jeugdleider dient zich te houden aan de gedragsregels van SV Leveroy. Deze regels zijn vastgelegd in
de statuten en het huishoudelijk reglement. Jeugdleiders kunnen aanvullende afspraken maken met hun
eigen team.

3.

Een jeugdleider is verantwoordelijk voor een jeugdteam van SV Leveroy. Hij zorgt ervoor dat deze leden
hun hobby op een zo plezierig mogelijke manier kunnen uitoefenen, maar tevens dat zij het plezier van
anderen niet vergallen.

4.

Zorg altijd voor een veilig sportklimaat. Behandel iedereen met respect, inclusief de tegenstander en de
scheidsrechter. Spreek ouders aan die aanzetten tot onsportief gedrag.

5.

De jeugdleider communiceert met de ouders van de spelers over de organisatorische zaken.

6.

Twee maal per jaar of zoveel vaker als nodig, komen de jeugdleiders met de commissie Voetbalzaken bij
elkaar om alle mogelijke voetbalzaken te bespreken. De jeugdleiders worden door deze commissie op de
hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.

7.

Teamindelingen worden in overleg met de leiders door de commissie Voetbalzaken vastgesteld.
Eveneens in overleg met betrokkenen, plaatst deze commissie de leiders bij de teams.

8.

Elk team beschikt bij voorkeur over 2 leiders en 2 trainers. Dit mogen ook dezelfde personen zijn.

9.

De jeugdleider oefent zijn taak naar eer en geweten uit:
o Met de groep gemaakte afspraken komt de leider zelf ook na (op tijd op de afgesproken plaats zijn,
als de jeugd met de fiets gaat zelf ook met de fiets gaan, geen alcohol of drugs gebruiken voor of
tijdens de taakuitvoering, enz. enz.).
o Bedien je van een fatsoenlijk en gepast woordgebruik. En bedenk:
Wie te snel praat, loopt de kans iets te zeggen waar hij nog niet over heeft nagedacht.
Een luide stem kan niet concurreren met een duidelijke stem, zelfs als die fluistert.
o Denk niet te snel dat je het niet beter kunt doen.
o Ben altijd eerlijk en oprecht tegenover de kinderen. Zij zullen - afhankelijk van de leeftijd misschien niet snel een weerwoord hebben, maar ze voelen zich wel onrecht aangedaan als dat zo
is.
o Zorg voor een vervanger als je een keer niet kunt of te laat zult zijn.
o Laat zeker niet na om de jeugdcoördinator, meer ervaren collega's of de commissie Voetbalzaken
iets te vragen als je zelf niet uit een probleem komt.

10. Er is jaarlijks een budget voor het organiseren van een teamuitstapje. Informeer bij de jeugdcoördinator of
penningmeester naar het beschikbare bedrag.
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Voetbalvereniging Leveroy
Trainingen
1.

Begin en eindig op de afgesproken tijden. Ouders weten dan hoe laat hun kind thuis kan zijn en dan
kunnen anderen ook weer op de afgesproken tijd gebruik maken van het trainingsveld en de materialen.

2.

Begin goed voorbereid aan elke training: weet welke oefeningen je zult gaan doen en zorg dat je ze zelf
in elk geval goed kent en kunt. De jeugdcoördinator stelt documentatie beschikbaar of geeft aan via
welke websites voorbeelden gevonden kunnen worden.

3.

Er zijn voldoende hulpmaterialen voor het spelen van wedstrijden en het uitvoeren van trainingen. Ga
zorgvuldig met de spullen om en zorg ervoor dat na afloop alles netjes wordt opgeruimd.

4.

Er dienen altijd 2 trainers toezicht te houden na de training totdat alle kinderen klaar zijn met douchen.
Kinderen gedragen zich niet altijd voorbeeldig: het is belangrijk dat pesten wordt vermeden en dat de
kleedlokalen netjes worden achtergelaten. Met kinderen ouder dan 12 jaar kunnen andere afspraken
worden gemaakt.

5.

Indien een of meer spelers de training verzieken door hun gedrag, twijfel dan niet om gepaste
maatregelen te nemen. Neem in dat geval na de training altijd even contact op met de ouders. Informeer
de jeugdcoördinator bij herhalingen.

6.

Een jeugdleider mag desgewenst voor rekening van SV Leveroy een opleiding volgen die nuttig is voor
het uitoefenen van zijn taak als leider of trainer (mede ter beoordeling door de commissie
Voetbalzaken). De jeugdleider wordt geacht lid te zijn van de vereniging en na het volgen van de cursus
nog twee jaar jeugdleider bij SV Leveroy te blijven."

Wedstrijden
1.

Het wedstrijdprogramma wordt als volgt beschikbaar gesteld:
o
o

o
2.

Aan het begin van het seizoen ontvangen de leiders een wedstrijdschema van de wedstrijdsecretaris.
Eén van de leiders van het team gebruikt dat schema om een ‘rijschema’ te maken. Hierop staan de
wedstrijden van het team, de ouders die moeten rijden en de vertrektijd. Deze leider stuurt dit
rijschema naar alle betrokken ouders.
Leiders worden geacht zelf een vriendschappelijke wedstrijd te regelen als zij dat willen.

Voor de kinderen vanaf 10 jaar zijn spelerspassen noodzakelijk. Eén van de leiders van het team heeft
deze altijd bij zich. Zorg ervoor dat bij gebruik van het digitaal wedstrijdformulier, alles netjes wordt
afgehandeld. Bij thuiswedstrijden dienen de leiders van de teams die nog niet met het DWF werken, de
uitslag door te geven aan de wedstrijdsecretaris of jeugdcoördinator.

3.

De indeling van de kleedlokalen en het gebruik van de velden is vermeld op het bord bij de trap.

4.

Vang bij een thuiswedstrijd de leiders van de tegenstander op. Meld je bij uitwedstrijden bij de
wedstrijdfunctionaris van de thuisspelende club.

5.

Zorg ervoor dat alle spelers van je team voldoende speeltijd krijgen. Dat is in het belang van hun
ontwikkeling en ze betalen allemaal evenveel contributie.

6.

Laat het kleedlokaal netjes achter. Meldt vernielingen bij de thuisspelende club.
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