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Best Vooruit is een vereniging die als één van de doelstellingen hanteert: “Met plezier beter 
leren voetballen”. Voetbal is wel een spel wat je speelt om te winnen maar bovenstaande 
doelstelling telt altijd. Met de trainers willen we graag de volgende afspraken maken: 
 
1: Doelstelling 
De trainers van Best Vooruit scharen zich achter de doelstelling zoals hierboven staat 
beschreven. 
 
2: Gedrag 
Best Vooruit verwacht van haar trainers ten allen tijde normaal gedrag. Dit is niet voor eigen 
interpretatie maar uit zich in respectvol gedrag naar spelers, scheidsrechters, andere officials en 
alle andere mensen rondom het omgevingsveld. Coachen is altijd gericht op taken, afspraken, 
tactische aspecten, NIET op fouten  en afgestemd op de leeftijdsgroep. Er is een document 
opgesteld met wensen en verwachtingen dat als leidraad dient.  
 
3: Vrijwilligers 
De Jeugdtrainers bij Best Vooruit, het Jeugdbestuur, Technische Commissie, Scheidsrechter en 
andere vrijwilligers doen dit allemaal op vrijwillige basis. Neem dit altijd mee in eventuele 
discussies. 
 
4: Trainers mogen het volgende verwachten van Best Vooruit: 

 - Trainers een polo, trainingspak en winterjas. 
  Voor deze materialen wordt een bruikleenformulier getekend. 
 - Voor het team welke getraind wordt is een locker met persoonlijk cijferslot  
  beschikbaar. In deze locker zitten ballen, hesjes en dopjes om de training mee  
  te doen. Ook voor deze materialen wordt een bruikleenformulier getekend en  
  is er een tussentijdse en eindcontrole. 
- Voor het team zijn shirts beschikbar. Deze worden centraal door een ouder  
  van het team gewassen. Organisatie hiervan door trainer. 
 - De trainers ontvangen voldoende oefenstof om goede leeftijdsspecifieke  
  trainingen uit te voeren. 
 
 

5:  Best Vooruit verwacht het volgende van de trainers: 
- Bij voorkeur handelen volgens de technische plannen. Zie website 
- Ervoor zorgen dat ouders en spelers zich normaal gedragen. 
- In de junioren wordt in princiep 2x per week getraind in het trainingsschema  
  wat aan het begin van het seizoen door het JB is vastgesteld. 
- Regelmatig wordt er tijdig een clinic of bijeenkomst gepland.  
            Aanwezigheid is hier dringend gewenst. 
- Bij de selectieteams wordt gewerkt met het spelervolgsysteem Dotcomsports  
  en Nacsports (video analyse systeem). Deze trainers zijn verplicht hiermee te   .    
……….werken. Voor de trainers van de breedte team geldt dat we dit enthousiasmeren -
----------en ondersteunen. 

 
6: Aanspreekpunten: 
Voor de trainers van de breedte teams zijn er de volgende aanspreekpunten voor de diverse 
activiteiten: 

- Wedstrijdprogramma:  Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretariaat@bestvooruit.nl 

- Team indelingen en spelers: Afdelingscoordinator 

- Trainingsstof:   Bestuurslid VoetbalZaken tjcbestvooruit@gmail.com 

- Materialen en kleding: Afdelingscoordinator 

- Overige zaken:  Afdelingscoordinator. 
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Wensen en verwachtingen Best Vooruit 
 
Sporten doe je voor je plezier. RKVV Best Vooruit wil ieder lid laten genieten van de voetbalsport. Een 
vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij willen een vereniging zijn die op basis van goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar 
respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan. 
 
Binnen Best Vooruit verwachten we bovenal van iedereen die ons vertegenwoordigt: 
 
1. Behandel anderen met RESPECT, zoals je zelf behandeld wilt worden 
2. Een goede gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters- en andere gasten. 
3. Sportief en positief ben je altijd en overal, naar je medespelers, je tegenstander en naar de 

scheidrechter. 
4. Teamwork: We doen het samen! Wees zuinig op materiaal, kleedkamers en andere eigendommen 

van Best Vooruit en de uitclubs. 
5. X Geen 18, geen alcohol. Wel 18, dan alleen in kantine en op terras. Roken niet binnen en op de 

velden. 
6. Voorbeeld: Dat stralen we uit! Met plezier beter leren voetballen. Dat is waar het om gaat. 
 
 
De verwachtingen voor de spelers van RKVV Best Vooruit. 
 
1. Kleding: We zijn trots op onze club. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue en eventuele 

andere clubkleding. Tijdens trainingen draag je onder de 10 graden een lange broek.  
2. Afmelden: Kun je een keer niet. Laat dit dan tijdig aan je trainer weten, zowel bij trainingen als 

wedstrijden.  
3. Trainingen: Trainen doen we met plezier. Doe altijd jouw best, coach elkaar aan en luister goed naar 

de trainers. 
4. Wedstrijden: Winnen en verliezen doen we als team. Maak goede afspraken en accepteer als je 

gewisseld wordt. Ouders zijn er om aan te moedigen, de trainers om als team zo goed mogelijk te 
spelen.  

5. Afsluiten: Na de training/wedstrijd is douchen gewenst, sluiten we positief af en laten we het 
kleedlokaal netjes achter.  

6. Clubgevoel: We zijn een vereniging, dus helpen we elkaar waar dat kan. Sta open om mee te spelen 
of trainen met een ander team en help of doe mee met extra activiteiten.  

 
 
De verwachtingen voor ouders en verzorgers van de spelers van RKVV Best Vooruit. 
 
1. Plezier. Dit staat voorop! Zowel bij winst als verlies. 
2. Publiek. Moedig uw kind, maar ook de rest van het team, positief aan. Waardeer de inzet en 

accepteer dat de uitvoering of de prestatie wisselend kan zijn.  
3. Leiding: Laat de trainers en scheidsrechter hun taak doen. Zij zetten de lijnen uit en treden op indien 

nodig. Respecteer hun beslissingen 
4. Communiceer. Praat met trainers en overleg bij onduidelijkheden. Wees open en eerlijk en onthoud 

dat zij vrijwilligers zijn die hun best doen.  
5. Betrokken. Voel u welkom bij de trainingen en wedstrijden van uw club. Voel u welkom bij Best 

Vooruit. Probeer aanwezig te zijn en te helpen waar dit kan.  
6. Keuzes: Spelers moeten leren om zelf keuzes te maken. Geef ze de ruimte om fouten te maken en 

zich te ontwikkelen. 
 
De verwachtingen voor de trainers/begeleiders van RKVV Best Vooruit. 
 
1. Communiceer: Laat zowel spelers als ouders weten wat jouw plannen zijn en wat je graag wilt.  
2. Afspraken: Maak vooraf goede afspraken. Bepaal als leiding wat gewenst en acceptabel is. Betrek 

ouders en coördinator erbij als afspraken niet nageleefd worden. Laat ook weten wat er goed gaat. 
3. Betrokken: Ben betrokken bij alle spelers uit je team. Maak altijd contact, al is het maar even.  
4. Spiegel: Durf zelfkritisch te zijn en sta open voor feedback. 



BIJLAGE 11: RECHTEN EN PLICHTEN TRAINERS 

KH  SEIZOEN 2018-2019 

5. Verantwoordelijk. Bereid trainingen goed voor, met uitdagende oefenstof en een trainer die zelf ook 
plezier en motivatie uitstraalt. Geef spelers ook verantwoordelijkheden. Dit zal hen zeker motiveren.  

6. Kleding. Binnen Best Vooruit zijn we trots op rood/zwart. Draag de het officiële clubkleding bij 
trainingen en wedstrijden 
 

 
Wat vragen wij van de overige vrijwilligers van RKVV Best Vooruit. 
 
1. Verantwoordelijk. Voel je verantwoordelijk voor de vereniging en het materiaal. 
2. Zichtbaar: zorg dat je aanspreekbaar en zichtbaar ben voor speler en andere betrokkenen. 
3. Positief. Ben positief en sportief langs de lijn, naar de spelers, de tegenstander en naar de 

scheidrechter. 
4. Aanspreken: Spreek bezoekers indien nodig op een verantwoorde manier aan op hun gedrag.  
5. Tijd: Ben op tijd en maak tijd voor iedereen die hier behoefte aan heeft.  
6. Taakbewust: Help elkaar een handje, zodat ook de onbeschreven werkzaamheden worden 

opgepakt.  
 

 
 
 
 
 

 


