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Algemeen 

• Je bent het visitekaartje van de club; 

• Je spreekt ouders/verzorgers en spelers aan op hun verantwoordelijkheid;  

• Je handhaaft de huisregels voor jeugdspelers tijdens wedstrijden en trainingen;  

• Je houdt in de gaten of alles na afloop van de training of wedstrijd goed verloopt 

• Je controleert na de wedstrijd of training of de kleedkamer netjes is achter gelaten. Bij 
thuiswedstrijden doe je (leider) dit ook bij de kleedkamer van de tegenstander;  

• Je draagt zorg voor de spullen van de club. De leiders zorgen voor de tenues en inschietballen van 
het team, de trainers voor het materiaal en ballen die tijdens de training zijn gebruikt. Check altijd 
of alles er nog is en of er iets kapot is. Meldt eventuele vermissing, kapot materiaal of schade 
altijd bij een bestuurslid;  

• Je zoekt op tijd contact met de jeugdcommissie wanneer je er zelf niet uitkomt. Zie de website 
van SIVEO voor de juiste aanspreekpunten. 

Leider 

• Je bent als leider van een team het eerste aanspreekpunt;  

• Je ontvangt de begeleiders van de tegenstander. Op de zaterdagochtend zijn Rinus Hoogerbrugge 
en Aad Veldmeijer aanwezig om dit te doen;  

• Je zorgt dat je team op tijd op het veld staat. Bij een thuiswedstrijd met een tegenstander in 
hetzelfde shirt zorg je voor een afwijkend tenue. Deze zijn aanwezig op de club. Na gebruik lever 
je deze direct weer in om te laten wassen;  

• Draagt bij de thuiswedstrijd zorg voor terugkeer van alle gebruikte ballen  

• Je zorgt als leider van een team die op een half veld spelen dat bij thuiswedstrijden de doelen en 
de “hoedjes” worden opgezet en opgeruimd als ze daarna niet meer worden gebruikt;  

• Je bepaalt als leider (vanaf de O13) de wissels aan de hand van de trainingsopkomst. Je houdt 
daarnaast een lijst bij van de wissels per wedstrijd;  

• Je vult als leider het digitale wedstrijdformulier in;  

• Je zorgt als leider dat je voldoende spelers hebt voor de wedstrijd. Bij een tekort vraag je altijd 
eerst de leider van een ander elftal/zevental om speler(s). Je vraagt nooit zelf direct spelers van 
een ander team. Maak duidelijk en op tijd afspraken;  

• Je zorgt als leider dat je spelers beschikbaar stelt aan een ander team wanneer die een tekort 
hebben en je zelf over hebt. Overleg op tijd en maak afspraken met ouders, verzorgers en speler; 

• Je zorgt dat ouders/verzorgers een schema krijgen waarop staat wanneer zij (bij toerbeurt) zijn 
aangewezen om te rijden of wassen voor het team; 

• Je houdt een lijst bij wie bij uitwedstrijden heeft gereden. Je levert deze lijst aan het einde van het 
seizoen in bij de penningmeester (Bram Angenent). Je meldt aan de ouders/verzorgers dat 
gereden kilometers volgens een vaste vergoeding aan het eind van het seizoen worden 
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uitbetaald. Per wedstrijd kunnen bij een elftal 4 en bij een zevental 2 (of 3 bij 9 kinderen) auto’s 
worden gedeclareerd;  

• Je informeert als leider de ouders/verzorgers en spelers over een afgelasting, afgelastingen 
worden gemeld op de SIVEO website als ook op de voetbal.nl app;  

• Je kan bij een afgelasting gebruik maken, volgens schema, van de hal om in te voetballen. Dit 
schema staat op www.siveo.nl. Overleg met andere leiders over het gezamenlijk gebruik;  

• Je levert als leider aan het einde van het seizoen de kledingtas, ballen, inloopshirts, 
trainingspakken, tassen, enz. in bij Margriet Vermeij of Eric van den Hoeven. Geef hierbij aan of er 
iets mist of kapot is;  

Trainer: 

• Is eerder dan de spelers aanwezig en spreekt met het team af dat er geen materialen zonder 
toestemming van de trainer uit het berghok worden gehaald. 

• Draagt zorg voor retourneren van alle gebruikte materialen bij de training.  

• Informeert de beheerder van de materialen bij vermissing (Bram Angenent) 

• Je houdt bij de O13 t/m O19 teams de trainingsopkomst bij. Dit bepaalt mede de wissels voor de 
wedstrijden;  

• Je zorgt dat de leider op de hoogte wordt gebracht van eventuele incidenten tijdens de training  

• Je informeert de leider(s) van de team(s) over het niet doorgaan van trainingen tijdens vakanties 
e.d.;  

Maak er een super gezellig en sportief seizoen van! 


