Zo doen we dat bij V.V. Kruiningen / WK’19
- Jeugdleden worden in principe op leeftijd ingedeeld (JO7 tot en met JO19). Dit gebeurt door
het jeugdbestuur in goed overleg met leiders en trainers.
- Trainingen vangen uiterlijk aan na de zomervakantie aan in de week voor de
bekerwedstrijden. Ouders/spelers worden hierover geïnformeerd door de begeleiding van het
betreffende team.
- Indien er niet getraind mag worden op het trainingsveld, zal dit uiterlijk om 17.00 uur
op www.vvkruiningen.nl en/of in de groepsapp van het team vermeld worden.
- Indien je niet kunt trainen moet je afbericht doen bij de trainer, liefst zo vroeg mogelijk
(i.v.m. de voorbereiding van de trainer). Per team worden hier afspraken over gemaakt.
- Bij uitwedstrijden dienen de ouders bij toerbeurt te rijden. De leider van elk elftal maakt
hiervoor een schema voor de hele of halve competitie. Indien ouders/verzorgers verhinderd
zijn, dient men zelf een vervanger te zorgen (bijv. ruilen met andere ouders) en dit doorgeven
aan de leider.
- Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de auto’s van de ouders te betreden, dus altijd
gewone schoenen aan op heen- en terugreis naar de wedstrijden.
- Indien je verhinderd bent voor een wedstrijd, dien je zo vroeg mogelijk (uiterlijk
maandagavond 19.00 uur) afbericht te doen bij je trainer (m.u.v. ziekte of noodgevallen).
- Indien een wedstrijd afgelast wordt kun je dit lezen op de site van VV Kruiningen en/of krijg
je dit door via de groepsapp van het team.
- Spelers vanaf JO12/MO13 - elftallen douchen na elke wedstrijd. Ook worden gestimuleerd
om na trainingen te douchen.
- Elk jeugdteam van VV Kruiningen heeft een tas met sponsor shirts, -broekjes en kousen.
Deze tenues worden om beurten door de ouders/verzorgers gewassen, dit wordt vermeld in
het een reis- en was schema.
- Naast wedstrijden worden er regelmatig andere evenementen georganiseerd
(bijv. zaalvoetbaltoernooi, voetbalmiddag, slotdag, bezoek aan profvoetbalwedstrijd, enz.)
Hiervan word je vroegtijdig door de begeleiding op de hoogte gebracht.
- Contactpersonen voor de spelers zijn de trainer en de leider. Elk elftal heeft ook een
coördinator binnen het jeugdbestuur, waar je naar toe kunt als je vragen of problemen hebt
die je met de begeleiding niet op kunt lossen.
- Voor nieuwtjes, adressen, wedstrijdverslagen en andere informatie kun je terecht op de site,
het Facebook-account of de Instagram pagina van V.V. Kruiningen.
- Binnen de vereniging hanteren we bepaalde fatsoensnormen. Dit betekent dat er niet
gescholden of gevloekt wordt en spelers respectvol zijn naar tegenstanders, scheidsrechters,
leiders, trainers en publiek. Daarnaast verwachten we van onze spelers dat ze altijd de
scheidsrechter en tegenstander na afloop bedanken/feliciteren.
- Ook van de ouders/verzorgers verwachten we positief gedrag langs de lijn! Het liefst geen
inhoudelijk ‘coaching’, want hier hebben we een trainer voor.
- In een teamsport is het gebruikelijk om een seizoen af te maken. Het opzeggen van het
lidmaatschap kan alleen via de website: www.vvkruiningen.nl/beeindiging-lidmaatschap.
- Zolang het lidmaatschap niet opgezegd is ben je officieel lid en ontvang je een
contributiebrief. Opzeggingen dienen uiterlijk voor 15 mei ontvangen te zijn. Bij opzegging
na 15 mei wordt de contributie (of een deel ervan) voor het volgende seizoen in rekening
gebracht.

