
 

Welkom ouders in dit nieuwe seizoen! 
 
Hierbij volgen enkele organisatorische afspraken: 
 

Teamtaken 
Onderstaande teamtaken pakken de ouders gezamenlijk op:  

• Een wedstrijd fluiten of vlaggen indien nodig; 

• Bij thuiswedstrijden helpen met doelen klaarzetten en opruimen indien nodig; 

• Bij thuiswedstrijden in de rust limonade halen voor het team en de tegenstander (dit staat klaar in de 
keuken en kan daar via de achterdeur opgehaald worden); 

• Wassen van de wedstrijdshirts (bij toerbeurt de wastas mee); 

• Rijden naar de uitwedstrijden. 
 

Gedrag 
Met jullie kind zullen de trainers en leiders de volgende afspraken maken; 

• Luister goed naar de trainer en praat hier niet doorheen; 

• We noemen elkaar bij de voornaam (en niet ‘rooie’ of ‘bril’), ook in het veld; 

• We zijn positief tegen elkaar en proberen elkaar te helpen en aan te moedigen; 

• Na de wedstrijd altijd de tegenstander en scheidsrechter/spelleider bedanken. 
 

Communicatie 

• De leider stelt een groepsapp samen voor de communicatie. Mocht iemand toegevoegd willen 
worden aan de groepsapp laat dit dan weten aan de leider; 

• Afmelden voor wedstrijd zo vroeg mogelijk doen zodat er nog een vervanger kan worden gezocht;  

• Verenigingsnieuws kun je volgen via Social Media (Facebook, Twitter en Instagram), onze website 
www.svnieuwkoop.nl en de 2-maandelijkse nieuwsbrief. Zorg ervoor dat het juiste email adres 
bekend is bij de ledenadministratie; 

• Download ook de Clubapp (zoek op Nieuwkoop). Hier kun je wedstrijdinformatie en afgelastingen 
vinden.   
 

Wedstrijd 
• We verzamelen als team voor de wedstrijd bij SV Nieuwkoop; 

• Afgelasting wordt via de groepsapp gecommuniceerd en is tijdig via de website te zien; 

• Bij de voorbespreking en tijdens de rust kunnen er geen ouders in de kleedkamer aanwezig zijn 
tenzij dit specifiek door de elftalleiding wordt gevraagd; 

• Indien een team spelers tekort komt dan wordt geleend uit een lager team. Er kan dus gevraagd 
worden in te vallen bij een hoger team en dan helpen de teams elkaar. De leider regelt dit met de 
betrokken leiders en teamleden en leiders; 

• Iedereen doucht na de wedstrijd. 
 

Training 
• Meedoen met de training is verplicht;  

• Afmelden voor de training graag ruim van tevoren i.v.m. de voorbereiding van de trainer; 

• Trainen doet iedereen in sporttenue én altijd met voetbalschoenen en scheenbeschermers; 

• Voor de allerjongsten wil de trainer graag weten of hij/zij na afloop van de training alleen naar huis 
mag. Geef dit even door aan de trainer;   

• Als een team nog aan het trainen is wachten de spelers van het team wat erna traint buiten het veld. 
Je mag pas het veld op als de voorgaande training  is afgelopen. 

 

Vrijwilligersbeleid 
• Meer Samen = Samen meer. Om die reden hebben we bij SV Nieuwkoop een vrijwilligersbeleid 

ingevoerd. In het kort houdt dit in dat je kunt kiezen voor een vrijwilligersfunctie binnen de club of dat 
je jezelf indeel of ingeroosterd wordt voor de verenigingstaken. Je vindt de informatie uitgebreid op 

onze website: Vrijwilligerscommissie - SV Nieuwkoop. 

 

We gaan er een gezellig & sportief seizoen van maken! 
 

http://www.svnieuwkoop.nl/
https://www.svnieuwkoop.nl/994/vrijwilligerscommissie/

