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Teamafspraken V.V. Kloetinge (2022-2023)  

Spelen in een in een team en lid zijn van een vereniging heeft voordelen, maar brengt zeker óók 

bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee.  

Hierbij moeten we op elkaar kunnen rekenen, we hebben iedereen nodig. Wees je hiervan bewust voor dat 

je afzegt voor een wedstrijd, maar ook voor een training. Plezier, samenwerking en op elkaar kunnen rekenen 

vormen de basis, want het is nu eenmaal een TEAM sport, daarom hebben we de volgende afspraken met 

elkaar (spelers, trainers, ouders).  

 

De algemene afspraken die gelden voor leden V.V. Kloetinge 

✓ De gedragsregels van V.V. Kloetinge, het huishoudelijk reglement en overige reglementen van V.V. 

Kloetinge zijn voor iedereen van toepassing. 

 

✓ Sportiviteit, teamspirit en inzet.  

 

✓ Respect voor elkaar (incl. trainersstaf), de tegenstander, de scheids/-en grensrechter, andere vrijwilligers 

en het publiek. Dit geldt zowel voor trainingen als in wedstrijden/toernooien. Het belang hiervan willen 

we o.a. uitdrukken door het geven van een boks (alternatief voor hand) als begroeting/afscheid aan de 

staf bij vertrek trainingen en aankomst & vertrek wedstrijden. Je bent immers een visitekaartje v/h team 

en de vereniging. Pesten, grof taalgebruik of fysiek geweld is een no-go! 

 

✓ Alle spelers krijgen in principe (bij benadering) evenveel speeltijd. Vakanties (die in overleg zijn besproken) 

of blessures gelden hierbij niet als wisselbeurt. Verder kunnen zaken als trainings- en wedstrijdopkomst en 

ontwikkeling, inzet & gedrag van invloed zijn op de hoeveelheid speeltijd. Dit ter beoordeling aan de 

trainer. Op verzoek van de trainer stellen we ons gewoon beschikbaar voor andere teams indien dit nodig 

is binnen de vereniging.  

 

✓ Als je ergens mee zit kun je altijd terecht bij de begeleiding. We respecteren elkaars privacy en 

verspreiden daarom geen zaken over medespelers, het team, tegenstander via Twitter, Facebook, 

Instagram, Snapchat of andere online platforms of op welke wijze of via welke weg dan ook. Reageer niet 

op negatieve uitlatingen van anderen, onthoud je van commentaar.  

 

✓ De mobiele telefoons en / of andere waardevolle spullen dienen bij het binnen gaan van de kleedkamer te 

worden verzameld in ‘’de waardevolle spullen tas’’. Bij calamiteiten is altijd één van de trainers 

bereikbaar. Op trainingsavonden graag deze meenemen naar het veld waar er toezicht is en op 

wedstrijddagen kun jij deze afgeven bij wedstrijdzaken. 

 

✓ Goed voor je lichaam zorgen en bij blessures direct actie ondernemen (arts of fysio) en niet op zijn beloop 

laten. Bij een blessure verwachten we je (in principe) wel gewoon bij de (start van de) trainingen maar 

zeker bij de wedstrijden. Uitzonderingen hierop in overleg met de trainer. 

 

✓ LET OP: Onze fysiotherapie partner de Clavers houdt iedere dinsdag GRATIS consult voor ieder lid van onze 

verenging. Dit is iedere dinsdag toegankelijk van 19.30 – 20.00 uur op het Wesselopark. 

 

✓ De door de club beschikbaar gestelde kleding zoals wedstrijdkleding, trainingspakken en tassen, blijven 

altijd eigendom van de club. Aan het eind van het seizoen worden deze spullen schoon en eventueel 

hersteld ingeleverd. Wanneer er iets is zoekgeraakt, moet dit door de betreffende speler worden vergoed. 
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De algemene afspraken die gelden voor leden V.V. Kloetinge tijdens wedstrijddagen 

 

✓ Accepteren we beslissingen van de scheidsrechter / grensrechter / trainersstaf. Dit geldt 

uiteraard ook voor de wisselspelers die in de dug-out zitten. We reageren dan ook niet op 

scheids- of grensrechter, tegenstanders of publiek.  

 

✓ Zijn de trainers de coaches en het publiek en de ouders supporters tijdens de wedstrijden. Beperk je tot 

positieve aanmoedigingen (geen aanwijzingen). Voetbaltechnische en -tactische aanwijzingen krijgen de 

spelers van de trainer(s). Het helpt hierbij als de ouders/supporters niet vlak achter of naast de dug-out 

gaan staan. 

 

✓ Ruimen we de kleedkamer netjes op na gebruik op wedstrijdagen. Dit is zowel van toepassing bij thuis -en 

uitwedstrijden. Ook blijven we niet onnodig lang onder de douche staan. Gaat er iets kapot, dan meld je 

dit aan de staf.  

 

✓ De kleedkamer is alleen toegankelijk voor de spelers en trainers. Er kan altijd een ouder assisteren op 

verzoek van de trainer. Aangezien we een goede hygiëne belangrijk vinden, douchen we na de wedstrijd 

en dragen we hierbij badslippers.  

 

 

 

 

De algemene afspraken die gelden voor leden V.V. Kloetinge tijdens trainingsdagen 

 

✓ Te allen tijde op tijd afmelden met een goede / geldige redenen om niet te trainen. (minimaal 2,5 uur voor 

de start van een training) We hebben elke speler nodig en rekenen op elkaar. (vrijwillige) Trainers steken 

tijd in de trainingsvoorbereiding op basis van het aantal aanwezig spelers.   

 

✓ Op tijd komen! Een kwartier voor aanvang training en op aangegeven tijd in de kleedkamer zodat de 

training kan aanvangen op het gereserveerde tijdstip. 

 

✓ Zorgen we goed voor onze eigen en andermans spullen. Zo zorgen we er als spelersgroep voor dat al 

(Ballen tellen!) het materiaal naar en van het trainingsveld of bij wedstrijden wordt meegenomen.  Dit jaar 

voeren we voor het eerst in dat aan het einde van het seizoen de ballen worden gecontroleerd. Bij het 

missen van een bal zal er € 25 per bal worden doorberekend aan het team. 

 

✓ De kleedkamer is alleen toegankelijk voor de spelers en trainers. Er kan altijd een ouder assisteren op 

verzoek van de trainer. Aangezien we een goede hygiëne belangrijk vinden, douchen we na de trainingen 

en dragen we hierbij badslippers.  

 

✓ Ruimen we de kleedkamer netjes op na gebruik op trainingsdagen. Ook blijven we niet onnodig lang onder 

de douche staan. Gaat er iets kapot, dan meld je dit aan de staf.  

 

 

✓ We geven gehoor aan verzoeken tot het doen van vrijwilligerswerk. Alle teams worden ingezet voor de 

kantinediensten, dit moeten we in het team regelen net als rijbeurten, wassen, vlaggen en andere 

teamtaken.  
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Maatregelen  
We hopen dat dit niet nodig zal zijn, want we gaan ervan uit dat de afspraken voor iedereen 
vanzelfsprekend zijn.  
 
X Te laat komen zonder geldige reden (ter beoordeling van de trainer) bij een wedstrijd of toernooi kan 

consequenties hebben (bv. een extra wisselbeurt). 

X Ongewenst gedrag (pesten/grof taalgebruik/geen respect e.d.) etc. tijdens training kan betekenen dat je naar 

huis wordt gestuurd of tijdelijk even niet mee kan doen aan de training (time-out). 

X Je niet gedragen of grove overtredingen tijdens een wedstrijd/toernooi worden door de scheidsrechter 

bestraft; de trainers en/of club kunnen besluiten om nog een extra maatregel te treffen.    

En verder goed om te weten:  

De trainers en teammanager zijn en voelen zich verantwoordelijk voor de spelers rondom en tijdens 

trainingen, wedstrijden en evenementen. Zij zullen de spelers dan ook aanspreken op eventueel ongewenst 

gedrag in belang van de speler zelf en het TEAM.   

Als er bijzonderheden zijn die je wilt bespreken willen jullie dit dan van tevoren kenbaar maken aan (1 van) de 

trainers. Het is beter om dan even een afspraak te maken dan hen voor of na de training of wedstrijd hiermee 

te overvallen.  


