
 

 

Beste trainers en leiders,  

Binnen de voetbalvereniging zijn veel mensen actief om er voor te zorgen dat de jeugd van Someren 

kan trainen en wedstrijden kan spelen. Jullie maken daar deel van uit. Als commissie normen en 

waarden willen we enkele punten onder jullie aandacht brengen, waardoor het voor een ieder 

duidelijk is waar men zich aan moet houden. We hopen dat jullie hier aan mee willen werken om deze 

aandachtspunten te handhaven bij onze mooie vereniging.  

Het gaat onder andere over de volgende punten: 

 Voetbal is een teamsport. 

 Clubbelang gaat boven individueel belang of teambelang.  

 Positief coachen en taalgebruik naar de kinderen toe.  

 Respect naar spelers en scheidsrechters. Dit zorgt voor een positieve uitstraling van SV 

Someren.  

 Tijdig aanwezig zijn op trainingen om op tijd te kunnen beginnen en tijdig aanwezig zijn voor 

wedstrijden.   

 Thuiswedstrijden:  

JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11: 25 minuten voor aanvang.  

JO13 en JO15: 35 minuten voor aanvang. 

JO17 en JO19: lagere teams 40 minuten voor aanvang.  

J017 en JO19: selectieteams afspraak in overleg met trainer en leider.  

 Uitwedstrijden minimaal 10 minuten voor aangegeven vertrektijd.  

 Gezamenlijk vertrek vanaf Potacker en gezamenlijk vertrek vanaf sportpark tegenstander.  

 Trainingsmateriaal en opstellingen op tijd klaar hebben. Toezicht op het schoonhouden van de 

kleedlokalen. Aanstellen van spelers voor corveedienst.  

 Verantwoordelijk voor materialen en het opruimen ervan. 

 Controle kleding voor, tijdens en na de wedstrijd (vooral bij koud weer).   

 Aanspreekbaar zijn voor ouders. 

 Spelers aanspreken op wangedrag en pesten.  

 Als leiders en trainers tijdens wedstrijden, trainingen niet roken naast het veld in bijzijn van 

de jeugd.  

Ook voor de spelers/speelsters en ouders komt er een brief op de site met daarin aandachtspunten. 

Lees deze a.u.b. ook een keer.  

Bedankt voor uw medewerking namens de commissie Normen en Waarden 

Someren 2018 

 


