SV TERHEIJDEN
INFORMATIEBROCHURE

WELKOM BIJ SV TERHEIJDEN, LEUK DATJE ER BENT!
Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging SV Terheijden.
Deze brochure is bedoeld als een wegwijzer binnen onze vereniging voor jou en (eventueel) voor je
ouders/verzorgers omdat je je als (jeugd) lid of als vrijwilliger hebt aangemeld.
We hopen dat er voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis gaat voelen in
onze vereniging.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent over een tal van zaken binnen de vereniging.
•
•
•
•

Wat voor soort vereniging is het?
Hoe zijn de zaken geregeld?
Wat mag je van de vereniging verwachten?
Wat verwacht de vereniging van jou en van je ouders / verzorgers?

In deze brochure stellen we je over al deze zaken op de hoogte.
Natuurlijk kan het gebeuren dat er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn. Aarzel dan niet
en laat het ons weten!
Wij wensen je veel plezier binnen onze vereniging en hopen ook je partner/ouders/verzorgers vaak bij
de club te mogen verwelkomen.
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1. CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres
Sportpark Ruitersvaart
Ruitersvaartseweg 1
4844 PH, Terheijden

Postadres
SV Terheijden
P/A Raadhuisstraat 11
4844 AA Terheijden

Telefoon
076- 5932305

Email
(algemeen): bestuur@svterheijden.nl
(website): communicatie@svterheijden.nl

Social Media
Website

www.svterheijden.nl

Facebook

S.V. Terheijden

Instagram

S.V. Terheijden
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2. VOETBAL IN HET ALGEMEEN
2.1. Algemeen
SV Terheijden is een echte dorpse voetbalvereniging. Voor het bereiken van onze doelstellingen zijn
wij afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers die het voor de leden mogelijk maken om met plezier
te kunnen voetballen. Een positieve betrokkenheid van ouders en leden bij de vereniging vinden wij
dan ook belangrijk. Concreet houdt dit in dat SV Terheijden van ouders en leden verwacht dat ze wat
hand en spandiensten verrichten. Uiteindelijk zijn wij met elkaar de vereniging. Zonder inzet van
vrijwilligers heeft SV Terheijden geen enkel bestaansrecht!
2.2. Doelstelling
Bij SV Terheijden gaan plezier en prestatie hand in hand. Plezier in het voetbal betekent niet alleen
plezier met de bal en je medespeler, maar ook sportief gedrag ten opzichte van tegenstanders,
scheidsrechters en toeschouwers. Alleen dan kunnen we het voetbal leuk houden voor iedereen! Bij
een vereniging als SV Terheijden hoort correct en sportief gedrag met respect voor de omgeving. Ieder
lid van SV Terheijden behoort dit uit te dragen. Presteren staat voor ons niet gelijk aan het winnen van
wedstrijden. Presteren is bij de jeugd jezelf ontwikkelen in jouw tempo en op jouw niveau. Maar
voetbal is ook een teamsport, waar door samenwerken en inzet van ieders kwaliteiten op de juiste
wijze, een maximaal resultaat wordt behaald. Het kweken van teamgeest is dan ook belangrijk binnen
de vereniging. De sociale aspecten hiervan vinden wij binnen onze vereniging belangrijk. Ook gelden
er bij SV Terheijden gedragsregels en omgangsvormen die voor ieder lid / ouder van toepassing zijn.
Deze kunt u vinden onder punt 10.
2.3. Competitie-indeling
De teams van SV Terheijden spelen in de competitie van de KNVB. Op onze clubwebsite
(www.svterheijden.nl) en de website/app van de KNVB (www.voetbal.nl) vindt u de competitieindeling, de uitslagen en standenlijst van de meeste teams terug.
2.4. Teamindeling
Aan de hand van jaarlijkse evaluaties, beschikbare spelers, leeftijden en ontwikkeling van spelers is het
streven om voor het einde van het lopende seizoen de teams voor het volgende seizoen samen te
stellen. Het streven is deze samenstelling het hele seizoen te behouden. Omstandigheden kunnen
echter leiden tot tussentijdse wijzigingen. Het hele proces van het indelen van de jeugdteams is in
handen van de Technische Commissie.
2.5 Team begeleiding
De begeleiding van elk jeugdteam is in handen van één of meer leid(st)ers. In de meeste gevallen
verzorgt de leid(st)er ook een deel van de trainingen. De teamleid(st)er is de contactpersoon van het
team voor de spelers en hun ouders. Hij of zij zorgt voor de begeleiding van het team bij wedstrijden,
zorgt ervoor dat informatie over wedstrijden, vertrektijden, vervoer bij uitwedstrijden, wassen en
gebruik van clubkleding en dergelijke goed geregeld is. De teamleid(st)er zorgt er ook voor dat het
administratieve deel van de voetbalwedstrijd samen met de wedstrijdsecretaris scheidsrechter en de
teamleider van de tegenstander wordt afgehandeld. Tevens is een teamleid(st)er een belangrijk
aanspreekpunt voor de Technische Commissie. Alle randvoorwaardelijke zaken worden zo veel
mogelijk door de teamleid(st)er(s) geregeld.
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2.6. Leeftijdsgroepen
Er zijn in het voetbal grote verschillen op te merken tussen bepaalde leeftijdsgroepen. Niet alleen in
spelregels, maar ook in de voetbaltechnische opleiding verschillen bijvoorbeeld de 10-jarigen en de
16-jarigen van elkaar. Voor een uitgebreide beschrijving van de voetbaltechnische opleiding is er een
technisch beleidsplan voor de jeugd. Heel beknopt komt het er op neer dat op jongere leeftijd het
individu en zijn of haar ontwikkeling het belangrijkste is. Op oudere leeftijd wordt het team en de
ontwikkeling daarvan, tot aan het uiteindelijk winnen van wedstrijden, belangrijker.
2.6.1. Mini’s (5-6 jaar)
Kinderen van 5 en 6 jaar die voor het eerst komen voetballen, maken we bij de Mini’s zo snel mogelijk
vertrouwd met de bal tijdens de wekelijkse training. Spelenderwijs leren de kinderen de eerste basisvoetbal-vaardigheden en worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het voetbalspel. Het
wedstrijdelement speelt hier nog geen rol. In deze leeftijd zal het breed ontdekken van de
(voet)balsport leidraad zijn in trainingen/wedstrijdjes. Voor kinderen die belangstelling hebben om bij
de Mini’s te komen voetbalen is er de mogelijkheid om drie proeftrainingen te volgen voordat het kind
als lid wordt aangemeld. Het aanmelden voor een proeftraining gaat via het aanmeldingsformulier.
Deze kan je terugvinden op de website van SV Terheijden.
2.6.2. Pupillen (6-9 jaar)
Voor de beginnende pupillen wordt op speelse wijze aandacht besteed aan een brede
voetbaltechnische ontwikkeling. Voetbalhandelingen zoals dribbelen, passen en schieten worden
spelenderwijs aangeleerd. Bij de pupillen staat de individuele voetbalontwikkeling voorop, hierbij kan
gedacht worden aan het maken van acties of het maken van bepaalde keuzes in het veld. Ook komen
de spelbedoeling en sociale vaardigheden wat meer centraal te staan. De indeling van de jongste
pupillen vindt in principe plaats op basis van leeftijd. De jongste pupillen trainen minimaal één maal
per week in teamverband. Het team is in de voetbalontwikkeling ondergeschikt aan het individu. Een
wedstrijd bij de jongste pupillen duurt 2x 20 of 2 x 25 minuten (afhankelijk van de leeftijd). De wedstrijd
wordt afgesloten met een strafschoppenserie. Er wordt gespeeld op een aangepast veld zonder de
buitenspelregel.
2.6.3. Pupillen (10-11 jaar)
In deze categorie pupillen komen spelers voor het eerst in aanraking met het spelen op een half veld.
De stap naar een half veld is de volgende stap waarin de spelers goed begeleid moeten worden. Meer
speelruimte, meer medespelers, meer tegenstanders, meer spelregels etc. Deze categorie pupillen
maken dan ook kennis met daarbij horende (positie specifieke) taken en vaardigheden. Een mooie
uitdaging voor spelers, train(st)ers en leid(st)ers! Een wedstrijd duurt 2x 30 minuten zonder de
buitenspelregel.
2.6.4. Junioren (12-18 jaar)
Bij de junioren (12-18 jaar) worden de positie specifieke taken en vaardigheden verder ontwikkeld.en
speelt met op een groot veld met de buitenspelregel. Spelers en keepers gaan zich dan ook steeds
meer specialiseren in waar ze goed in zijn (bijv. verdedigen en bal afpakken). Naarmate de spelers
ouder worden, wordt de ‘het presteren’ steeds belangrijker. Vanaf 13 jaar zal het presteren, wat ook
gekoppeld is aan het (willen) winnen van wedstrijden, een steeds belangrijkere rol krijgen. Vanaf 13
jaar wordt er geselecteerd op basis van de richtlijnen en visie van de knvb (zie website knvb)
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2.6.5. Meisjesteams
Er zijn steeds meer meisjes die willen gaan voetballen. Bij SV Terheijden zijn er op dit moment diverse
meisjesteams en 1 vrouwenteam actief. Bij de pupillen/junioren kunnen ze ook eventueel samen met
de jongens, in één team spelen. Meisjes- en vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland
en als SV Terheijden spelen wij daar graag op in.
2.6.6. Senioren
SV Terheijden heeft de volgende senioren teams:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terheijden 1
Terheijden 2
Terheijden Vrouwen 1
Terheijden 3
Terheijden 4
Terheijden 5
Terheijden 6
Terheijden Zaterdag 2
Terheijden 35+ 1
Terheijden35+ 2
Terheijden 60+
Terheijden G

Terheijden 1, 2, 3 en Terheijden Vrouwen 1 zijn prestatiegerichte teams. De overige senioren teams
vallen onder de recreatieve teams.
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3. HET TEAM
3.1. Wedstrijden
SV Terheijden is een zondag-voetbalvereniging. Dit houdt in dat de wedstrijddag van de seniorenteams
in principe op zondag is. De jeugdelftallen spelen hun wedstrijden op zaterdag. Tevens hebben we op
dit moment een seniorenelftal op zaterdag. De 35+ teams spelen op vrijdagavond.
Het reguliere wedstrijdprogramma van de KNVB maken we via onze website (www.svterheijden.nl)
bekend en is tevens te vinden op www.voetbal.nl (of via de app).
Afgelastingen worden via de website bekend gemaakt, uiteraard is de teamleid(st)er het eerste en
beste aanspreekpunt om na te gaan of een wedstrijd bij slecht weer al dan niet gespeeld wordt.
Gegevens over vriendschappelijke wedstrijden en programmawijzigingen worden in principe per email aan de teamleid(st)ers bekend gemaakt.
Bij een uitwedstrijd verzamelen en vertrekken de teams vanaf de parkeerplaats bij SV Terheijden. De
teamleid(st)er bepaalt de tijd van aanwezigheid bij een thuiswedstrijd en de vertrektijden bij een
uitwedstrijd.
3.2. Vervoer
Om het vervoer van alle jeugdspelers naar uitwedstrijden mogelijk te maken doet SV Terheijden een
beroep op de ouders/verzorgers. De teamleid(st)er maakt afspraken over rijbeurten. Informatie over
routes, vertrektijden, adressen en telefoonnummers van de te bezoeken verenigingen zijn eveneens
bij de teamleid(st)er te verkrijgen. Bij de senioren teams wordt dit onderling geregeld.
3.3. Trainingen
De trainingen vinden plaats gedurende de week. De Technische Commissie bepaalt in overleg met de
train(st)ers de exacte trainingsavonden en –tijden. De trainingstijden vindt u ook op onze website
terug. De train(st)ers/leid(st)ers zorgen er zelf voor dat alle benodigde trainingsmaterialen op het veld
aanwezig zijn of vragen de spelers dat te doen. Alle teams dienen de gebruikte trainingsmaterialen
zoals doeltjes, pionnen, ballen en hesjes netjes op te ruimen na afloop van de training. Trainingen
worden in principe het gehele seizoen (augustus t/m mei) gegeven. Indien trainingen niet doorgaan
zal dit tijdig worden gecommuniceerd via de leid(st)ers en of via de website.
3.4. Afwezigheid bij trainingen en wedstrijden
Het kan gebeuren dat men niet kan komen trainen of spelen. De spelers of de ouders dienen dit tijdig
aan de train(st)er/ leid(st)er te melden. Voor in ieder geval de wedstrijden willen wij iedereen
verzoeken om bij verjaardagen en andere uitjes in ieder geval rekening te houden met de te spelen
voetbalwedstrijden, het is vervelend als wedstrijden niet door kunnen gaan omdat er (wekelijks) te
veel spelers afwezig zijn.
3.5. Vakanties
In de korte schoolvakanties gaan de trainingen in principe gewoon door. De voetbalzomervakantie
gaat begin juni in en duurt tot half augustus. De eerste trainingen starten meestal weer in augustus.
Mocht er een training niet kunnen plaatsvinden dan zal dit gemeld worden via de trainer en/of op de
website vermeld worden.
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4. VOETBALKLEDING
De clubkleuren van SV Terheijden zijn zwart en wit. De jeugdteams van SV Terheijden krijgen vanuit de
club de beschikking over een shirt, broekje en voetbalsokken. Dit tenue wordt alleen tijdens de
wedstrijden gebruikt en zit in een tas die aan het begin aan de teamleid(st)er) wordt uitgedeeld. Het
kan ook zijn dat enkele teams trainingspakken, inloopshirts en / of tassen te beschikking gesteld
krijgen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om elk team er volledig aangekleed bij te laten lopen.
Zoals hierboven al aangegeven heeft iedere speler ten minste de beschikking over een shirt, broekje
en sokken. Alle kleding en materialen worden in bruikleen uitgegeven en dienen (in ieder geval) aan
het einde van het seizoen weer worden ingeleverd. Mocht er iets zoekraken dan dient er een
vergoeding aan SV Terheijden te worden betaald. Normale slijtage aan kleding en materialen komt
voor rekening van de club. In principe schaft men zelf trainingskleding, scheenbeschermers en
voetbalschoenen aan.

4.1. Wedstrijden
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Daarnaast mogen er
tijdens de wedstrijd / training geen sieraden (horloge, armband, ketting en oorsieraden) gedragen
worden.
4.2. Wassen van wedstrijdkleding
De teams zorgen zelf voor het wassen van de (gesponsorde) wedstrijdkleding. De teamleid(st)er
coördineert dit. De meeste teams werken met een rij- en was schema waarbij iedereen rij- en
wasbeurten krijgt.
4.3. Veldtrainingen
Om goed te kunnen trainen verwachten we dat iedere jeugdspeler zelf in het bezit is van
voetbalsokken, een korte sportbroek, een sportshirt en een trainingspak, scheenbeschermers en
voetbalschoenen. Het dragen van scheenbeschermers is ook op de training verplicht.
4.5. Douchen
Na de wedstrijd en na de trainingen is afgesproken dat alle spelers zich douchen. Ouders van de Mini’s
en jongste pupillen teams mogen de spelers helpen met omkleden en douchen, maar langzamerhand
moet het kind steeds zelfstandiger worden.
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5. ACCOMMODATIE
5.1. Gebruik kleedkamers
Elk team heeft bij trainingen en wedstrijden de beschikking over een kleedkamer, soms samen met
een ander team. Het kan echter voorkomen dat tijdens trainingen en wedstrijden de kleedkamers
dubbel bezet zijn. We vragen hiervoor begrip en doen er alles aan dit zoveel mogelijk te voorkomen.
De kleedkamers blijven tijdens de training of de wedstrijd open. SV Terheijden is niet aansprakelijk
voor beschadigde en / of verloren eigendommen. Neem nooit dure spullen mee naar trainingen of
wedstrijden.
5.2. Kleedkamers opruimen
We rekenen erop dat iedereen op een normale manier gebruik maakt van de kleedkamers. Dat houdt
ook in dat teams de kleedkamers schoon en opgeruimd moeten verlaten. Teams dienen de kleedkamer
schoon achter te laten. In elke kleedkamer is een vloerwisser aanwezig. Het team wat als laatste (na
een training of wedstrijd) een kleedkamer verlaat de kleedkamer schoon met water en een
vloertrekker. De train(st)er (doordeweeks) of teamleid(st)er in het weekend ziet op voorgaande toe.
5.3. Schone voetbalschoenen
Goed onderhoud van voetbalschoenen draagt bij aan de veiligheid op het veld. Daarom moeten
schoenen voor het begin van de trainingen en de wedstrijden schoon zijn. Bij de kleedkamers zijn
borstels aangebracht waarmee schoenen schoongeborsteld kunnen worden na afloop van trainingen
en wedstrijden. Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is niet toegestaan.
5.4. Kostbaarheden/waardevolle spullen
Het is raadzaam om waardevolle spullen niet mee te nemen naar wedstrijden en trainingen. SV
Terheijden kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies en / of diefstal.
5.5. Verloren voorwerpen
Voorwerpen worden door de terreinbeheerder verzameld. In de leiderskamer kan navraag worden
gedaan over verloren voorwerpen.
5.6. Boetes / Schorsingen
Een schorsing of straf die door de KNVB wordt opgelegd, neemt SV Terheijden in beginsel over.
Sporadisch gaan we hiertegen in beroep. Vaak hoort bij de straf ook een geldboete bij. Boetes zijn voor
eigen rekening van de spelers en worden middels een automatische incasso geïnd. Indien noodzakelijk
kan SV Terheijden bij wangedrag ook zonder tussenkomst van de KNVB zelf een schorsing opleggen.
5.7. Wangedrag
SV Terheijden treedt streng op bij wangedrag. Bij wangedrag binnen of buiten het veld kan SV
Terheijden zelf een disciplinaire straf opleggen. Die kan variëren van berisping, waarschuwing,
schorsing tot royement. Eventuele schade zal op de dader worden verhaald.
5.8. Beheer van materiaal
De spelers zijn samen met hun train(st)er verantwoordelijk voor het ophalen en wegbrengen van het
materiaal waarmee zij trainen en wedstrijden spelen. Na de training wordt gezamenlijk gezocht naar
zoekgeraakte ballen. Het toezicht op het materiaal is in handen van de materiaalbeheerder.
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5.9. Vrijwilligers
SV Terheijden werkt met veel vrijwilligers. Dit varieert van scheidsrechters tot de man die de lijnen
trekt op de voetbalvelden. Hoe meer vrijwilligers hoe beter. We hebben liever veel vrijwilligers die
weinig doen dan weinig vrijwilligers die veel doen.
Heeft u interesse in een functie bij SV Terheijden? Neem dan contact op met het bestuur. De club heeft
ook u nodig! Enkele voorbeelden van vrijwilligerstaken die bij SV Terheijden verricht kunnen worden
zijn:
(Jeugd)leider / (Jeugd)trainer / Scheidsrechter / Assistent-scheidsrechter / Bestuurslid / Commissie /
Kantine medewerk(st)er / Gastvrouw/heer / Vrijwilliger bij de klusploeg

6. CONTRIBUTIE
Als u lid bent van voetbalvereniging SV Terheijden dan betaalt u contributie. Niet iedereen betaalt
evenveel contributie. Er is een verschil in de contributie voor jeugdleden en voor senioren. De
contributie wordt middels een automatische incasso éénmaal per kwartaal automatisch afgeschreven
van het bij de ledenadministratie bekende rekeningnummer. Ook boetes worden automatisch
geïncasseerd.
Contributie:
Categorie

Per

Bedrag

Mini’s

Maand

€ 14,00

Pupillen

Maand

€ 14,00

Junioren

Maand

€ 17,00

Senioren

Maand

€ 22,00

Senioren 35+

Jaar

€ 75,00

Senioren 60+

Jaar

€ 75,00

G-Spelers

Jaar

€ 62,50

Donateurs

Jaar

€ 30,00

Kaderleden

Jaar

€ 12,50

Wijziging lidmaatschap gegevens
Wil je wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar: ledenadministratie@svterheijden.nl
Afmelden
Wil je jezelf afmelden bij onze vereniging? Vul dan het afmeldformulier in op onze website.
Aanvragen proeftraining
Wil je een keer meetrainen om te kijken of voetballen wat voor je is? Meld je dan aan voor een gratis
proeftraining. Dit kan door het invullen van het aanvraagformulier via de website van SV Terheijden.
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7. VERZEKERING
Bij trainingen, wedstrijden en toernooien in Nederland geldt de verzekering zoals die door de KNVB is
afgesloten voor al haar leden. Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering en geldt
voor alle clubactiviteiten. Hieronder leest u wanneer u een beroep kunt doen op deze verzekering:
•
•
•

Ongevallen bij trainingen en wedstrijden;
Ongevallen bij het bijwonen als toeschouwer van wedstrijden van de eigen vereniging (dat geldt
ook bij uitwedstrijden);
Ongevallen tijdens de reis van en naar bovengenoemde activiteiten. Bij een ongeval is het
belangrijk binnen 48 uur het bestuur te informeren. Alle rekeningen die met het ongeval te maken
hebben, moeten in eerste instantie aangeboden worden bij de eigen verzekering (zorg altijd voor
kopieën). Als later blijkt dat de eigen verzekering niet of niet alles vergoedt, kunt u aanspraak
maken op de verzekering van de KNVB voor een geringe vergoeding.

8. EVENEMENTEN
Voor alle leden organiseert SV Terheijden in het seizoen diverse activiteiten. De activiteiten kunt u
terugvinden op de website.
Via de teamleid(st)er ontvangt u tijdig meer informatie over bepaalde evenementen. Houdt u er
rekening mee dat er in de winterperiode verschillende (voetbal)activiteiten kunnen plaatsvinden. Een
overzicht van enkele jaarlijks terugkerende evenementen:
•
•
•
•
•
•
•

Sinterklaasfeest (jeugd)
Carnavalsavond (jeugd)
Voetbalkamp (jeugd)
Voetballer van het Jaar (jeugd)
Drimmelen cup (jeugd)
Nieuwjaarsreceptie (senioren)
Diverse thema avonden (senioren)

Heeft u een goed idee voor het organiseren van een evenement of wilt u mee helpen met de
organisatie van een evenement? Neem dan contact met ons op en stuur een email naar:
algemenezaken@svterheijden.nl

9. AFGELASTINGEN
Hoe weet u nu of een training of wedstrijd is afgelast? Er zijn verschillende manieren om daar achter
te komen, namelijk:
•

•

Algehele afgelasting, als de KNVB verwacht dat op een speeldag een groot deel van de velden niet
bespeelbaar zal zijn kan zij besluiten om de gehele competitie af te gelasten. Deze afgelasting kan
je terugvinden op de website van SV Terheijden. Deze algehele afgelasting geldt ook voor de
wedstrijden die op kunstgras worden gespeeld.
afgelasting trainingen, op bevroren of besneeuwde trainingsvelden kan wel gespeeld worden, mits
het geen gevaar voor blessures oplevert. Dit wordt aan de beoordeling van de vereniging
overgelaten. Via de train(st)er / teamleid(st)er of via de website wordt bekend gemaakt of de
training (of wedstrijd) doorgang zal vinden.
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10. WAARDEN & NORMEN
SV Terheijden hecht er veel waarde aan dat ze bekend staat als een nette vereniging. Om dit zo te
houden vinden we normen en waarden bij het beoefenen van de voetbalsport erg belangrijk. Dit vraagt
om duidelijke gedragsregels voor spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en vrijwilligers.SV
Terheijden vraagt nadrukkelijk aandacht voor de BASISELF regels tijdens en na de beoefening van de
voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het
gebruik en het betreden van het voetbal complex van toepassing zijn.
Wij respecteren de volgende 11 BASIS regels:
BASISELF
1. WIJ accepteren geen enkele vorm van geweld
2. WIJ worden alleen gecoacht door onze trainer/coach. Ouders/supporters steunen ons op
positieve wijze
3. WIJ accepteren beslissingen van scheidsrechters (ook als wij het er niet mee eens zijn)
4. WIJ genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
5. WIJ praten met elkaar, niet over elkaar
6. WIJ sluiten niemand buiten, Wij zijn altijd een team. Altijd
7. WIJ spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
8. WIJ gedragen ons sportief & positief. Schelden en vloeken doen wij niet
9. WIJ respecteren onze teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers & supporters
10. WIJ winnen en verliezen samen. Voetbal is een teamsport
11. WIJ gaan respectvol om met spullen, materialen en accommodatie (zowel uit als thuis)
SV Terheijden, dat zijn WIJ!
De BASISELF (regels) omschrijven het gedrag zoals we dat graag zien en zoals we dat met elkaar
afspreken. Het is de taak van SV Terheijden om aan haar leden duidelijk te maken hoe SV Terheijden
dit ziet. Daarom zijn er gedragsregels gemaakt voor de verschillende rollen binnen de vereniging:
•
•
•
•
•
•

Gedragsregels voor de speler
Gedragsregels voor de begeleid(st)er/leid(st)er/coach
Gedragsregels voor de train(st)er
Gedragsregels voor de ouders/verzorgers
Gedragsregels voor de vrijwilliger
voor communiceren via e-mail en social media

Deze gedragsregels zijn terug te vinden op onze website (documenten / waarden en normen)
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S.V. Terheijden,

dat zijn wij!
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