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Vereniging: 
Terneuzense Boys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onderstaande taakomschrijvingen zijn een aantal belangrijke taakomschrijvingen uit het 

huishoudelijk reglement gericht op de jeugdafdeling. 
 
V.V. Terneuzense Boys  
Fred. van Eedenstr. 19  
4532 ET Terneuzen 
0115-648777  
info@vvterneuzenseboys.nl 

www.vvterneuzenseboys.nl 

 

KNVB nummer BBHZ17H 

 
Afmelden training door trainers: 
Wanneer de trainingen door omstandigheden niet door kan gaan, dan zal één van de 

trainers contact op nemen via mail of telefoon (app groep). Als ruim van tevoren bekend is 

dat een training niet doorgaat is dit te vinden op Website : 

http://www.vvterneuzenseboys.nl/ 

 
Afmelden voor de training of wedstrijd door spelers: 
Indien je niet aan een training of wedstrijd kunt deelnemen moet je je afmelden bij de 

trainer. 

  
Afmelden moet altijd! 
Afmelden voor de training en toch spelen, kan alleen als de reden valt onder: 

Huiswerk (school) 

Ziek, blessure 

Werk 

Familie omstandigheden 

Overmacht 

 
Aflasten wedstrijd: 
Teletext pag. 603 ZUID 1, of website : http://www.vvterneuzenseboys.nl/ (Menu optie 

Teams, doorklikken Programma) 

 
Algemeen: 
Positief opstellen tegenover één ieder die betrokken is bij het team, vv Terneuzense Boys 

en onze tegenstanders. Dit is niet alleen nodig in sociaal opzicht ten opzichte van anderen, 

maar bepaald ook het image van onze vereniging. In voetbal hebben we te maken met een 

teamsport. In een teamsport gaat het voornamelijk om samenwerken. Daar horen ook 

fouten bij. Accepteer fouten van je medespelers, trainers, leiders, grensrechter en 

scheidsrechter. 

 
Wat te verwachten van ouders, spelers, leider / grensrechter en trainer: 
We mogen best eens nerveus, blij en druk zijn maar worden stil als een leider of trainer 

iets vertelt of vraagt. Op het moment dat we de kleedkamer verlaten zijn we begonnen met 

de training of wedstrijd. We gaan gezamelijk naar het trainingsveld en iedereen helpt met 

het dragen of klaarzetten van pionen, ballen en doelen.  

Aan het eind van de training ruimen we gezamelijk op en lopen ook gezamenlijk terug 

naar de kleedkamer.  

Ieder presteert naar eigen kunnen, maar wel altijd met maximale inzet. We hebben alles 

voor elkaar over, zijn als één team, ook als het even tegen zit.  

We winnen of verliezen als een team (inclusief trainers, leiders en grensrechter!) en niet 

door de schuld van één iemand. Op elkaar schelden en op de scheidsrechter is uit den 

boze! Voetbalvaardigheden worden op een training en tijdens wedstrijd verbeterd;daarbij 

mag best eens een fout gemaakt worden. We willen van elkaar leren, zowel spelers, als 

trainers, leiders en grensrechter. We behandelen elkaars spullen met respect. We 

behandelen de kleedkamer en het voetbalcomplex van de tegenstander met respect. 
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Teambegeleiding: 
De teambegeleiding heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

 Is het eerst aanspreekpunt en onderhoud contacten met spelers, ouders/verzorgers, 

mede begeleiders, Technisch Coordinator en Organisatorisch Coordinator van de 

categorie. 

 Is positief aanwezig en vervult een voorbeeld functie (niet beledigen, vernielen, 

vervuilen). 

 Draagt zorg voor de begeleiding van het team tijdens de trainingen, overig activiteiten 

en uit- en thuiswedstrijden. 

 Draagt zorg voor de eigen gedragsregels van het team en ziet er op toe dat de 

geldende gedragsnormen, zoals vermeld in statuten en het huishoudelijk reglement 

worden gevolgd. 

 Zorgt voor een duidelijk taakverdeling van de begeleiding richting spelers, ouders / 

verzorgers en vereniging. 

 
Spelers 
Een jeugdspeler heeft de volgende verantwoording: 

 Neemt met positieve instelling deel aan wedstrijden volgens de spelregels van de 

K.N.V.B. Je speelt als speler in een team, maat je moet daarin soms in het belang van 

de club meedenken (b.v meespelen in een hoger of lager team als er te weinig spelers 

zijn). 

 Neemt in voldoende mate deel aan wedstrijden en trainingen. Zet zich tijdens iedere 

wedstrijd en training voor de volle 100% in. Bij voldoende aanwezigheid op de 

training  heeft elke speler van een team recht op nagenoeg een gelijk aantal 

speelminuten, mogelijk met uitzondering van de doelman. 

 Is zuinig op de spullen (materialen, kantine, kleedkamers etc.)van de eigen en ander 

clubs. 

 Betaalt de door de K.N.V.B. aan hem opgelegd boetes. 

 Draagt tijdens de wedstrijd scheenbeschermers. Ook tijdens trainingen is het raadzaam 

om scheenbeschermers te dragen. 

 
Ouders/verzorgers: 
De taken van de ouders / verzorgers zijn 

 Woont eventuele voorlichtingsavonden bij. 

 Stimuleert in positief opzicht het team en eigen jeugdspeler. Gedraag zich jegens de 

tegenstander. 

 Toont interesse en wordt geacht regelmatig uit- en thuis wedstrijden en een aantal 

trainingen te bezoeken. 

 Laat het coachen over aan de teambegeleiding. 

 Laat spelleiding over aan scheidsrechter 

 Is beschikbaar, in overleg met de begeleiding, voor het vervoer van het team naar 

uitwedstrijden.  

 Schaft de benodigde kleding aan die past bij de V.V. Terneuzense Boys voorzover dit 

niet beschikbaar wordt gesteld. In het algemeen geldt dat shirtjes door de vereniging 

ter beschikking worden gesteld. Wedstrijdbroek en sokken zijn verkrijgbaar in de 

kantine. 

 Mag zich bij wedstrijden niet op het speelveld of binnen de omheining begeven. 

 Alleen ouders van JO6 / JO7 pupillen mogen na overleg met de begeleiding helpen in 

de kleedkamer. 

 
 


