
Regels/aandachtspunten voor  
 
Jeugdspelers Trinitas 
 

1. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop. 
2. Respecteer iedereen op dit complex en in de kantine. 
3. Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet. 
4. We accepteren beslissingen van scheidsrechters, leiders en trainers. 
5. Trinitas bepaald voor welk elftal een speler speelt, deze speler traint en speelt in hetzelfde elftal. 
6. Voor de training dient men zelf voor kleding te zorgen: korte-of trainingsbroek, (voetbal)shirt, 

voetbalschoenen, scheenbeschermers, sokken en een handdoek.  
7. Tijdens wedstrijden draagt men een tenue van Trinitas (shirt, broek en sokken). 
8. Tijdens wedstijden en trainen mag er niet gespeeld worden met sieraden. 
9. Men dient zelf te zorgen voor: trainingspak of warme trui, voetbalschoenen, scheenbeschermers en een 

handdoek. Let op: scheenbeschermers zijn verplicht!!  Let op: douchen na de wedstrijd is verplicht!! 
10. Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders en scheidsrechter voor de wedstrijd. 
11. We laten velden, kleedkamers en kantine netjes achter. 
12. Voordat de competitie begint, krijg je via de groepsapp. van Trinitas het wedstrijdoverzicht. 
13. Afmelden voor een wedstrijd dient uiterlijk donderdagavond voor 18 uur te geschieden bij een van de 

leiders. 
14. Afmelden voor een training dient uiterlijk 2 uur voor aanvang van de training te worden gedaan bij de 

trainer. 
15. De kleedkamer is een plek die per definitie een veilige omgeving moet zijn. Daarom geldt het volgende 

omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen:   
Jongens 
Vanaf de JO10 komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden, 
verkleden en douchen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De coach/begeleider zullen 
hierbij, indien nog nodig, een helpende hand moeten bieden.                                                                                                    
Meisjes 
Bij alle meisjes-teams komen geen mannen in de kleedkamer. Dit geldt zowel voor, tijdens en na de 
wedstrijd. Deze teams zullen een vrouwelijke coach en of kleedkamer-moeder in de kleedkamer 
hebben.                                                                                                             
Gemengd 
Vanaf de JO10 komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te helpen met omkleden, 
verkleden en douchen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De coach/begeleider zullen 
hierbij, indien nog nodig, een helpende hand moeten bieden. Meisjes moeten de mogelijkheid hebben 
om apart te douchen. 

16. Bij problemen nemen je contact op met leiders of trainers. 
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Ouders/verzorgers:  
 

1. Aanmoedigen op een positieve manier, dat helpt echt. 
2. Ouders geven geen instructies aan hun kind of het team.  

Coaching is de taak van de van de trainer en/of leider. 
3. Voordat de competitie begint, krijgt u via de groepsapp van Trinitas het wedstrijdoverzicht. 
4. U wordt per toerbeurt ingedeeld mee te rijden bij uitwedstrijden of kantinedienst, dit staat in het 

wedstrijdoverzicht, daarnaast kunt u ingedeeld worden voor het wassen van de kleding. 
5. Bij uitwedstrijden mogen er maximaal 4 kinderen in een auto meerijden. 
6. Op het terrein dient men stapvoets te rijden. 
7. Roken is in de kantine en kleedkamers niet toegestaan. 
8. U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden en ziet erop toe 

dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.  
9. Vanaf het moment dat een kind op de fiets stapt naar of vanaf training/wedstrijd, is de 

verantwoordelijkheid voor de ouders. 
10. U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden. 
11. Bij trainingen kan de 1e 5 minuten gekeken worden, daarna vertrekken de  ouders zodat de kinderen alle 

aandacht bij de training hebben. De laatste 10 minuten van de training zijn de ouders weer welkom om 
te kijken. 

12. U controleert (dit natuurlijk vooral bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: 
kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen. 

13. Vanaf JO10 komen er geen ouders in de kleedkamer rond wedstrijden. Is dit  
absoluut noodzakelijk vanwege een dringende reden dan in overleg met de leiders. 

14. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren nuttig maken voor de vereniging. Elke club steunt 
op vrijwillige inzet van ouders en betrokkenen. Het is leuk werk en kinderen vinden het vaak erg fijn als 
hun ouders actief betrokken zijn de club, dat stimuleert echt! 

15. Het op tijd betalen van contributie (via automatische incasso). 
 
NB: Het is voor ouders goed om te beseffen dat een vereniging geen bedrijf is met professionele 
krachten maar een organisatie die grotendeels steunt op vrijwilligers die prodeo de sportbeleving van 
hun kinderen mogelijk maken.   
 
Sanctiebeleid 

16. Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te bestraffen of te waarschuwen indien daar aanleiding toe 
is. Bijvoorbeeld een extra reservebeurt o.i.d. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels of ernstig 
wangedrag is het wenselijk contact op te nemen met verantwoordelijke commissie of bestuursleden 
omtrent passende maatregelen. 

17. De jeugdcommissie is bevoegd om spelers, jeugdleiders en trainers te waarschuwen en maatregelen te 
treffen indien daar aanleiding toe is en de gedragsregels worden geschonden. 

18. Leden die de reputatie van club en / of leden van de club beschadigen door uitingen in de (sociale) 
media, internet, twitter etc. kunnen hier door het bestuur op worden aangesproken en passende 
sancties verwachten.  
Het schenden van de privacy van personen en leden van de club kunnen verstrekkende gevolgen 
hebben voor de daders. Schorsing, royement en/of het doen van aangifte bij de politie kunnen passende 
maatregelen zijn. 

19. Criminele activiteiten, geweld en het veroorzaken van overlast kunnen leiden tot passende maatregelen 
zoals schorsing, royement en/of aangifte bij de politie.  
 


