
Wat u als Leider / Trainer moet weten    Clubnummer BBHX59L 
 
 

Berichtgeving: Kijk voor  trainen en wedstrijden op de informatieborden en in het postbakje van 
uw team. Geef informatie ook door aan je collega(s). Raadpleeg de mails van de 
wedstrijdsecretaris. Kijk ook op de KNVB site, hier vind je actuele programma informatie, 
uitslagen en standenlijst. Informatie over afgelasting op zaterdagmorgen bij Johan Mennen, Tel 
496534 of 06-30728376 (enkel door leider te bellen). Kijk ook op Omroep Brabant TV en 
teletekst pagina 603, Afdeling Zuid II.  
 
 

Blessures: Als spelers ernstig geblesseerd raken, ook bij uitwedstrijden, neem dan nog dezelfde 
dag contact op met de dienstdoende wedstrijdcoördinator. Bij botbreuken enz. is het aan te 
bevelen meteen naar de ”Eerste Hulp” van het ziekenhuis te gaan en niet eerst naar de 
huisartsenpost.   
 
 

Categorie: Als je in het jaar van de najaarscompetitiestart, 17 of 18 jaar wordt ben je A junior, als 
je 15 of 16 - wordt ben je B junior, als je 13 of 14 - wordt ben je C junior, als je 11 of 12 - wordt 
ben je D pupil. Als je 9 of 10 – wordt ben je E – pupil, F – pupillen allen die 8 jaar worden of 
jonger zijn. Mini’s zijn spelers jonger dan 6 jaar en spelen wedstrijden in regionaal verband. 
 
 

Doelen E / F:  Op zaterdag zorgen F - leiders voor plaatsing van de doelen,  E - leiders voor 
terugplaatsing op de verzamelplaats. Ook na de trainingen dient u zorg te dragen dat doelen 
naar de  verzamelplaats gaan of i.o.m. een andere gebruiker die ze later terugplaatst.   
 
 

Douchen: Laat spelers na wedstrijd of training douchen. Laat ze badslippers gebruiken. 

 
 

Formulieren: Bij A t/m D vóór aanvang van de wedstrijd, het (digitale) wedstrijdformulier 
invullen. Van thuiswedstrijden E en F, uitslag door scheidsrechter en leider doorgeven in 
bestuurskamer. Van E en F (uit)wedstrijden de uitslag bij Johan Mennen. 
johanmennen.jm@gmail.com 

 
 

Huisartsenpost Weert:  - Begijnhofstraat 36.  Tel. 0495-677677 

 
 

Hulp ouders:  Ouders zullen gevraagd worden voor hulptaken. Vraag ook aan ouders, om 
vooral bij uitwedstrijden, of zij bereid zijn te vlaggen bij (A t/m D) of bij afwezigheid van de leider 
toezicht willen houden in de kleedkamer.  
 
 

Kleding: Alle teams spelen in eenheidstenue, oranje shirt, witte broek en oranje - of oranje/witte 
kousen. Sokken zijn te koop bij Verest Sport Marktstraat 12a in Budel. 
 
 

Kleedkamers: Houdt orde in de kleedkamer en laat deze netjes achter. In Budel met trekker 
(aanwezig in de kleedkamer), de rommel bij elkaar vegen. Trainers / Leiders wordt verzocht 
altijd als laatste de kleedkamer te verlaten. Kijk bij uitwedstrijden of er gebreken zijn in de 
kleedkamer en meld dit meteen.  
 
 

Kluisje: Voor opbergen van waardevolle spullen bij de materiaalbeheerder een kluisje vragen. 

  
 

Aanmelden jeugdspelers en als er problemen zijn: Overleggen met coördinator van de betref-
fende categorie, A/B - Bart Hovens a.i., C/D - Vacant, E – Johan Mennen, F - Peter Martens. 
Meisjes en Dames bij Ad Lammers.  
 
 
Shirtsponsoring: Voor vragen over sponsoring, Jordy Drieman.  

 
 
 



Reiskosten vergoedingsregeling: 

- A – B – C en D categorie komt voor vergoeding in aanmerking. E en F ontvangen geen 
vergoeding. Voor reiskosten bij uitwedstrijden kunt u d.m.v. een declaratieformulier een 
vergoeding vragen voor de gereden kilometers. Formulieren verkrijgbaar via website of bij Patrick 
v. Erp.   

- Op dit formulier uw naam en bankrekeningnummer, datum van de wedstrijd, naam van de 
bezochte club en afstand in kilometers volgens tabel elders in dit informatieboek.  

- De vergoeding bedraagt Euro 0,125 per km / per persoon(max. 2) voor leider en trainer.  

 
 

Roken verboden: U wordt dringend verzocht tijdens uw activiteiten voor de club, niet te roken, 
ook niet rond de velden. Vraag ook de ”chauffeur” en andere begeleiders niet te roken in de auto, 
als er kinderen meerijden. 

 
 

Spelerspas: Voor spelers van A t/m D moeten spelerspassen beschikbaar zijn. Deze komen 
onder  beheer bij de leider van het team en moeten zowel bij uit- als thuiswedstrijden, op verzoek 
van de scheidsrechter getoond worden. Ook van ”gastspelers” moet de pas getoond kunnen 
worden. Van spelers met dispensatie moet de brief met verleende toestemming getoond kunnen 
worden.    

 
 

Sportiviteit: Blijf altijd sportief, u heeft een voorbeeldfunctie voor de kinderen, ook al zijn ze al 
wat ouder. Maak geen aanmerkingen op beslissingen van de scheidsrechter, het leidt alleen tot 
verlies van concentratie van de spelers. Bovendien schept dit een onprettige sfeer op het veld en 
bij de toeschouwers naast het veld. Spreek ook ouders c.q. toeschouwers aan op eventueel 
onsportief gedrag of uitlatingen.  

Discriminerende of beledigende opmerkingen zijn uiteraard volledig uit den boze.  

 
 

”Waardevolle Club”:  In het kader hiervan worden voor en na wedstrijden handen geschud door 
spelers, leiders en scheidsrechter.  

 
 

”Waarde en Normen statuut”  Zie site www.svbudel.nl/normenenwaarden 

 
 

Technische zaken: Beheer oefenstof training, opleiden trainers en scheidsrechters enz. bij T.C. 

 
 

 

Toernooien: Bij vragen over toernooien, contact opnemen met de toernooicommissie.  

Wanneer men ingeschreven is voor een toernooi, is men verplicht om hieraan deel te nemen.  

 
 

Wassen: Kleding, shirts e.d. door elftallen zelf te wassen. Shirts na de wedstrijd ”rechts gedraaid 
en recht getrokken” in de tas, controleer s.v.p. het aantal. Shirts indien mogelijk per keer door 
één persoon laten wassen i.v.m. verkleuring. Was ook hesjes regelmatig en laat ze niet nat in 
een plastic tas zitten.     Geen ballen en waterzak in de kledingtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Opmerkingen, rectificaties, (mail)adreswijzigingen enz. zo snel mogelijk melden bij  

Ad v. Weert (a.van.weert42@kpnmail.nl)  
 


