
Beste trainers en leiders, 

 

Het bestuur dankt jullie hartelijk dat jullie bereid zijn jullie vrije tijd aan DSVP en metname 

de kinderen willen besteden. Onderstaand wat afspraken en informatie die jullie helpen jullie 

taken uit te voeren  

 

• Op de DSVP website staan onder Informatie/DSVP informatie 

(http://www.dsvp.nl/739/dsvp-informatie/) interessante documenten en richtlijnen 

betreffende de jeugd. Hier staat ook een document Jeugdleidershandleiding.  

 

• In de oude Ontvangstkamer zijn er per team informatiebakjes. Hierin kan belangrijke 

informatie liggen. Wij verzoeken jullie als het kan elke zaterdag even te kijken of er 

belangrijke informatie in ligt en deze ook mee te nemen. Door het mee te nemen 

weten we dat de informatie gezien is.  

 

• Kaderleden die met jeugd werken moeten een Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) 

aan DSVP overleggen. DSVP neemt het initiatief om deze VOG te verkrijgen en het 

verzoek is om mee te werken aan het verkrijgen van deze VOG.  

 

• Douchen wordt steeds vaker achterwege gelaten. Het bestuur van DSVP vindt dit niet 

hygiënisch en stimuleert om die reden het douchen na het sporten.  

 

• Hou in de kleedkamer een oogje in het zeil zodat er geen rommel wordt gemaakt en/of 

achtergelaten. Laat de jeugd rommel zelf opruimen. 

 

• Er wordt regelmatig bij uitwedstrijden vanaf andere plekken dan DSVP vertrokken. 

Het bestuur verzoekt jullie bij DSVP te verzamelen en te vertrekken. Dit versterkt het 

clubgevoel. 

 

• Wil iemand een trainerscursus of een andere cursus volgen die hem/haar helpt neem 

dan contact met het bestuur (Bestuur@dsvp.nl) op. Natuurlijk kan dit ook via je 

contactpersoon. 

 

• Scheidsrechters zijn er nooit genoeg. Weten jullie ouders of andere leden die willen 

fluiten, neem dan contact op (of laat contact opnemen) met (leo.post@gmail.com) of 

de scheidsrechtercommissie (scheidsrechterscommissie@dsvp.nl) 

 

• Hebben jullie vragen over wedstrijden, trainingstijden of andere logistieke zaken, 

neem dan gerust contact met Leo Post (leo.post@gmail.com) op. Plan nooit 

wedstrijden zonder Leo te contacten.  

 

• Motiveer de recreatieve spelers/speelster om zoveel mogelijk te gaan trainen. Het is 

goed voor henzelf, hun team en het verbetert het teamverband. 

 

• Indien bij thuiswedstrijden de shirts van de tegenstander moeilijk van het shirt van 

DSVP te onderscheiden is dan kan er via de Ontvangstkamer shirtjes met afwijkende 

kleur van DSVP verkregen worden. De shirtjes dienen weer voor de volgende 

wedstrijddag gewassen in de Ontvangskamer ingeleverd worden. 
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• Er raken nogal eens ballen kwijt. Graag na  training of wedstrijd het aantal ballen 

controleren op volledigheid en indien noodzakelijk de ontbrekende ballen laten 

zoeken. 

 

• Indien ballen lek raken kunnen deze via Leo van der Maarel (leomaarel@gmail.com) 

worden vervangen. Dit geld ook voor lekke waterzakken en bidons indien er te weinig 

zijn. 

 

• T.a.v de training, natte hesjes uithangen in de toebedeelde kleedkamer, de 

bijbehorende tas er bij zetten zodat de schoonmaakploeg deze de volgende dag kan 

opruimen (betreffende kleedkamer staat aangegeven op kaartje ballenrek). 

 

• Trainingsladders zijn voor algemeen gebruik, graag na de training in het houten rek in 

het ballenhok leggen. 

 

• Als een team kampioen wordt (ook herfst of voorjaar), mag er voor € 50 vrij besteed 

worden om dit te vieren. Geef aan de wedstrijdsecretarissen,  Anton Lindenburg  

(dsvpjeugdvoorzitter@gmail.com) of Hester Brauer (HesterBrauer@hotmail.com) 

 het IBAN-bankrekeningnummer en tenaamstelling door waarop de € 50 moet worden 

gestort.  

 

• In het voorjaar worden er weer toernooien georganiseerd. Het uitgangspunt van DSVP 

is dat er aan de toernooien wordt deelgenomen en niet (op het allerlaatste moment) 

wordt afgezegd. Dit is niet netjes naar de organisatoren toe. Help elkaar als er 

onverwachts spelersabsenties zijn. 

 

• Maak of laat een verslag van de wedstrijden maken en plaats deze op de DSVP site. 

Dit is leuk voor de kinderen en hun ouders. Het verslag moet wel positief en 

kindvriendelijk zijn. Het advies is om een teambeheerder te benoemen. 

 

• Aan het begin van het seizoen worden trainers en leiders, indien er voldoende 

sponsoring is, in de gelegenheid gesteld om kleding in bruikleen te verkrijgen (bij 

minimaal 2 x per week training te geven) of tegen gereduceerd prijs (b.v. leiders of 

trainers die 1 x per week training geven) te kopen.  

 

• (Selectie) teams worden gesponsord. Sponsoring vindt plaat op basis van ‘gunnen’ en 

het is niet altijd mogelijk een sponsor te vinden. Is er geen sponsor dan dienen de 

spelers zelf hun DSVP kleding te kopen. Is er oude sponsorkleding beschikbaar die 

nog steeds gebruikt kan worden dan wordt een bijdrage aan deze kleding van Euro 

10,-- per seizoen gevraagd. Men hoeft dan tenslotte niet zelf de kleding te kopen. 

 

• Er worden geregeld activiteiten georganiseerd. Uitnodigingen worden geplaatst op de 

site. De uitnodigingen worden ook naar de leeftijdscoördinatoren gestuurd voor 

verspreiding naar de leiders en leidsters. Aan jullie om de uitnodigingen met 

enthousiasme binnen de teams rond te sturen. 

 

• Positief coachen. Stel je positief op. Kinderen willen met plezier voetballen en dat 

streeft DSVP ook na. Een trainer of leider kan wel eens boos of teleurgesteld zijn. Dit 

mag echter nooit uitmonden in fysiek contact of gescheld. Blijf altijd netjes en wees 

een voorbeeld. Praat ook niet in het openbaar negatief over kinderen. Zij hebben 
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grotere oren dan we denken, het maakt hen onzeker en ouders vinden het ook niet leuk 

om op deze manier iets negatiefs over hun kinderen te horen. Er is in het seizoen 

2017-2018 veel aandacht besteed aan het positief coachen. Via Monique de Koning 

kun je meer informatie over Positief coachen krijgen 

 

• Bij DSVP moet iedereen zich veilig voelen. Discriminatie en pesten horen hier niet 

voor te komen. Komt het wel voor dan heeft iedereen de plicht er tegen op te treden, 

In het bijzonder voor trainers en leiders geldt: 

 

- Kijk niet weg en geef pesten geen kans! 

- Onderzoek wat er aan de hand is en breng in kaart wat de context is: is het 

pestgedrag ergens een reactie op? Waar is het ontstaan? Om wie gaat het? Gebeurt 

dit voor het eerst? 

- Onderneem snel actie en ga in gesprek met de pester, de gepeste en/of de ouders. 

- Schakel zo nodig hulp of ondersteuning in en bespreek de kwestie binnen de 

vereniging met anderen die de pester beter kennen of benader de 

Vertrouwenscommissie@dsvp.nl . 

- Steun de slachtoffers en laat aan je team zien dat jij tegen pesten bent. 

- Betrek het gehele team erbij en stimuleer de andere teamleden op te staan tegen 

pesten. 

- Deel alleen in overleg met het bestuur sancties uit. 

- Voorkom herhaling en blijf pestgedrag binnen je team signaleren en bespreekbaar 

maken. 

 

  

• Groepsverstorend gedrag. DSVP is een vrijwilligersorganisatie waar vrijwilligers 

groepen kinderen begeleiden. Zonder vrijwilligers zou DSVP niet bestaan. Veel 

vrijwilligers hebben geen pedagogische achtergrond en baseren hun aanpak op hun in 

de praktijk opgedane kennis en ervaring. Het kan voorkomen dat binnen een groep 

kinderen zijn met reactie uitlokkend en groepsverstorend gedrag. Dit zorgt dat andere 

kinderen en de trainer/leider het plezier in de sport verliezen. Als zich reactie 

uitlokkend en/of groepsverstorend gedrag voordoet wordt het volgende protocol 

geadviseerd: 

 

1. de trainer lost het zelf op 

2. heeft stap 1 geen resultaat dan overlegt de trainer met de ouders over de 

wijze van aanpak en de inzet hierbij van de ouders, bijvoorbeeld door tijdens 

trainingen te assisteren zodat ze het gedrag van hun kind kunnen bijsturen 

3. heeft stap 2 geen resultaat dan adviseert de trainer de ouders een DSVP-er 

met pedagogische vaardigheden (nog een actiepunt voor het bestuur) in te 

schakelen die met de ouders afspraken maakt over de wijze van aanpak en hun 

inzet hierbij. Dit laatste is belangrijk zodat de trainer/leider zijn/haar aandacht 

kan besteden aan de overige kinderen  

4. heeft stap 3 geen resultaat dan zegt het bestuur het lidmaatschap op 

Overigens kan het opleggen van een schorsing als mogelijke tussenstap op 

meerdere momenten worden ingevoegd. 

 

• DSVP heeft een actie gestart om roken op ons complex en zeker langs de lijn te 

ontmoedigen. Wij vragen jullie, indien jullie roken, om ons hierbij te helpen en niet 

rond de wedstrijd of langs de velden te roken. Je geeft hiermee een goed voorbeeld. 



 

• Zijn er belangrijke individuele wijzigingen probeer dan zoveel mogelijk één op één 

met ouders te communiceren 

 

• Is het gedrag van ouders langs de lijn niet netjes, spreek ouders hier dan op aan of 

maak dit later bespreekbaar. Op de DSVP site staan de Normen en Waarden 

gepubliceerd. Refereer hier aan. 

 

• Het bestuur verzoekt iedereen dringend niet in te gaan of te reageren op negatieve cq 

kritische berichten over DSVP op de social media. 

 

• Trek niet te snel conclusies of beschuldig anderen niet voordat je er zeker van bent of 

iets waar is en hebt nagegaan wat de mogelijke achtergondreden is. 

 

• Schorsingen kunnen alleen door de KNVB en/of het bestuur worden opgelegd en dus 

niet door leiders en trainers. Jullie mogen alléén verkeerd gedrag bestraffen door 

vroegtijdig te wisselen en spelers op dit gedrag op correcte wijze aan te spreken. 

Indien een schorsing gewenst is, dan graag contact met een de Technisch Jeugd 

coördinator (jongens), bestuurslid coördinatie meisjes/vrouwen (meisje) opnemen of 

een ander bestuurslid. 

 

• Zijn er verbeterpunten van structurele aard of krijg je geen gehoor bij het 

verantwoordelijk kader, de voorzitter heeft op de laatste maandag van de maand een 

inloop uur in zijn agenda gepland staan. Geef hem van te voren even aan dat je langs 

wilt komen (voorzitter@dsvp.nl of 06-12209967) .  

 

• DSVP heeft een Vertrouwenscommissie en deze commissie is binnen DSVP het eerste 

aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen en vragen heeft over ongewenst 

gedrag. Te denken valt hierbij aan pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Op de 

DSVP site onder ‘ Organisatie’ zijn de gegevens van de Vertrouwenscommissie te 

vinden.   

 

• Maak deel uit van de leeftijdscategorie overleggen. Het bestuur gaat de organisatie van 

deze overleggen nog meer stimuleren . 

 

• Op de laatste zaterdag in januari organiseert het bestuur de jaarlijkse 

Vrijwilligersavond waar jullie met jullie partner voor worden uitgenodigd. De avond 

wordt georganiseerd als dank voor jullie vrijwilligerswerk voor DSVP.  Bestuur, leden 

en ouders van leden zijn jullie daar dankbaar voor. Het belooft altijd weer een 

gezellige avond te worden en drankjes en hapjes zijn gratis. Er kan lekker bijgekletst 

worden, er worden spelletjes georganiseerd en uiteindelijk kan er ook nog gedanst 

worden. De hele avond is er muziek. Velen komen graag en wie voor het eerst komt 

geeft ook telkens aan het heel leuk te vinden en komt daarna vaak terug. 

 

Wij wensen iedereen een plezierige seizoen toe en zijn er nog vragen neem dan contact op 

met een van de bestuursleden. 

 

 

Het bestuur 
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