Algemeen:

Gedragsregels/ informatieboek jeugdtrainers

Van de leden van v.v. GVV, ouders, verzorgers en supporters verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende
de goede naam van de vereniging hoog houden.
Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil;
Ieder lid van v.v. GVV dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen;
Communiceer met in achtneming van beleefdheidsvormen. Het gebruik van schuttingtaal is verboden;
Elk lid handelt overeenkomstig de KNVB voetbalregels;
Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij v.v.GVV niet toegestaan voor jeugd tot en met 16 jaar.
Drugsgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan;
In de kantine en andere ruimtes geldt een algeheel rookverbod;
In de gangen en kleedkamers geldt een algeheel rookverbod;
Huisdieren zijn in de gebouwen op het sportcomplex niet toegestaan;
Elk lid, ouder, verzorger, trainer en leider wordt geacht de gedragsregels te kennen.
Handelen en naleven:
De jeugdtrainer/leider handelt conform de gedragsregels en bevordert naleving hiervan bij de jeugd.
De trainer/leider houdt toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer en zorgen ervoor dat deze na gebruik in
goede staat worden achtergelaten;
Bij wangedrag van een speler of ouder voor, tijdens of na afloop van een training of wedstrijd, wordt door de
trainer/leider handelend opgetreden;
De trainer/leider voert overleg met de leiding van de tegenstander en/of scheidsrechter indien bij spelers hinder
wordt ondervonden van gedrag bij de tegenstander;
Wangedrag van spelers en/of tegenstanders dient te worden gerapporteerd aan de Jeugdcommissie.
Benaderen en beleven:
Benader spelers nooit negatief en maak hen nooit belachelijk als zij een fout maken of een wedstrijd verliezen;
Bedenk dat spelers voor hun plezier voetballen en iets willen leren. Leer spelers ook dat verliezen net zo bij de sport
hoort als winnen;
Wees redelijk in de verwachtingen en eisen naar een speler, de hoeveelheid energie en de interesse van de speler.
Spelers hebben meer interesses dan voetbal alleen;
Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden;
Houd bij het bepalen van het tijdstip en tijdsduur van de training voldoende rekening met de leeftijd van de spelers;
Realiseer teamspirit en leer spelers respect voor tegenstanders, spelleiding en elkaar aan;
Volg het advies van arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen;
Spelers hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Geef voldoende complimenten en lof en ontvang dat als
dank terug;
Zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft;
Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

Gedrag:
Iedere trainer dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen al buiten het veld. Dit is niet alleen uit sociaal
oogpunt ten opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van onze vereniging. Gedraag je dus correct
naar je spelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, leiders, commissieleden, bestuursleden en het
publiek. Daarnaast zijn ook de normale maatschappelijke regels van toepassing. Spreek elkaar aan op het
naleven van de regels.
Materiaal:
Materialen worden door de vereniging aan de trainers en/of leiders beschikbaar
gesteld. Het is voor de vereniging van groot belang dat met het ter beschikking
gestelde materiaal zorgvuldig wordt omgegaan. Defecten dienen direct gemeld te
worden, zodat gezorgd kan worden voor vervanging.
Indien behoefte bestaat aan aanvullend materiaal, dan kan hiertoe een
onderbouwd verzoek worden ingediend bij de Jeugdcommissie.

Geldermalsen

