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1. Inleiding

In dit boekje informeren wij jullie over een aantal praktische en organisatorische zaken waar je als
ouder/verzorger van een kind bij Schagen United mee te maken krijgt.

Als ouder/verzorger heb je een belangrijke rol binnen de club. In dit boekje staan handige tips en
praktische zaken. Deze gaan onder andere over omgang en communicatie, je rol als vrijwilliger en het
gebruik van kleding en materialen.
Mocht je nog vragen hebben waarop je na het lezen geen antwoord hebt gekregen, neem dan
contact op met de coach van je zoon of dochter. Of kijk op: www.schagenunited.nl.

2. Schagen United

Bij onze vereniging is iedereen welkom! Bij ons spelen kinderen, ouderen, jongens en meisjes.

Wij werken met coördinatoren per leeftijdscategorie. Via deze link
www.schagenunited.nl/coordinatoren vind je ook de namen en E-mailadressen van de coördinatoren.

3. Kernwaarden en wedstrijdtips

Plezier in sport is erg belangrijk voor een kind. Als ouder/verzorger heb je een grote invloed op het
gedrag en de prestaties. Je kunt op een positieve manier het plezier en de voetbalontwikkeling van je
kind beïnvloeden. Samen met de vereniging kun je ervoor zorgen dat je kind zelfvertrouwen opbouwt
en gemotiveerd blijft om te voetballen.

Binnen Schagen United wordt gewerkt met de zogenaamde   kernwaarden, gedragscodes die gelden
voor alle betrokkenen bij de vereniging met als doel onze ambitie plezier en ontwikkeling waar te
maken. Hieronder vind je de kernwaarden en is een aantal wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s)
opgenomen.

3.1 De kernwaarden:

1. We zijn samen, voor en met elkaar

Schagen United is een club voor iedereen. Wij geloven dat we het voor en met elkaar doen, ongeacht
welke functie of taak je volbrengt. We werken samen, op en buiten het veld en zijn samen één. Want
samen staan we sterker, samen zijn we herkenbaar en samen komen we verder.
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2. We hebben plezier en gaan voor prestatie
We streven ernaar dat iedere speler op zijn of haar eigen niveau zichzelf kan ontwikkelen. We geloven
dat het hebben van plezier in de voetbal leidt tot betere prestaties. We denken dat als we
wedstrijden winnen, wij meer plezier hebben en we iedere wedstrijd met een glimlach het veld op én
af gaan. We zijn gedreven om een prestatie neer te zetten.

3. We zijn respectvol, voor iedereen
We hebben respect voor iedereen en stralen dit in ons gedrag uit. We zetten graag een stapje harder
om elkaar (maar zeker ook anderen) te helpen. We durven en mogen fouten maken, maken eigen
keuzes en nemen hierin eigen verantwoordelijkheid.

4. We zijn eerlijk en direct
We zijn eerlijk, sportief, betrouwbaar en direct in onze communicatie, houden van ‘no nonsens’ en
we spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes en
gedrag.

5. We tonen lef en gedrevenheid
We geven alles wat we hebben, zijn leergierig en spelen om te winnen. Wat we doen, doen we met
lef en gedrevenheid. We zien uitdagingen als kansen.
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3.2 Wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s):

Voor de wedstrijd:

❖ laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag;
❖ leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot

betere prestaties;
❖ wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!

Tijdens de wedstrijd:

❖ coach je kind niet inhoudelijk tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld;
❖ moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en andere

spelers;
❖ laat je emoties niet de vrije loop;
❖ respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd:

❖ stimuleer je kind de scheidsrechter en de tegenspelers te bedanken;
❖ vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd

vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’ ;
❖ focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training;
❖ toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en

benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.

4. Indeling in leeftijdsgroepen

Het getal geeft de leeftijd aan, bijvoorbeeld JO13 (Jeugd Onder 13). Men speelt in de competitie
uitsluitend tegen spelers uit hetzelfde geboortejaar. Hierdoor wordt tijdens de wedstrijd het voetbal
gedeelte belangrijker dan het fysieke deel.

Ouders van mini’s (5-6 jaar) en pupillen (JO8-JO13) hebben een kind dat nog sterk afhankelijk is van
jou als ouder/verzorger:

❖ je hebt een grote rol, bijvoorbeeld in het halen en brengen;
❖ je bent soms zelf coach of begeleider;
❖ je bepaalt en stuurt veel;
❖ je bent als ouder soms onervaren in het voetbal en het verenigingsleven.
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Voor ouders van junioren (JO14-JO19) verandert je rol:

❖ je kind wordt zelfstandiger;
❖ de tijdsbesteding verandert;
❖ leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen worden belangrijker;
❖ de rol van de ouder verschuift meer naar de achtergrond;
❖ de trainer of coach wordt nog belangrijker.

5. Vrijwilligers

Verenigingsdiensten

Naast het vaste vrijwilligerswerk zijn er ook verenigingsdiensten die door de leden
(ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden en/of leden vanaf 18 jaar) worden uitgevoerd. Een lid of
ouder/ verzorger van een jeugdlid moet minimaal 60 punten aan verenigingsdiensten per seizoen
invullen per adres. Wil je geen vrijwilligerswerk doen dan is er een afkoopregeling mogelijk. Heb je
meerdere kinderen op voetbal (onder de 18 jaar en op één adres) dan hoef je maar 60 punten te
behalen. Leden vanaf 18 jaar voeren de vrijwilligerstaken in principe zelf uit.

Verenigingsdiensten zijn:

❖ Kantinedienst – 30 punten per uitgevoerde dienst/dagdeel

❖ Bestuursdienst (ontvangst van teams) – 30 punten per uitgevoerde dienst/dagdeel

❖ Schoonmaak op maandagochtend – 15 punten per keer

❖ Klusjes doen op vrijdagochtend – 15 punten per keer

Sommige taken zijn zo vanzelfsprekend en worden opgepakt door het team. Het wassen van de
kleding van het team, het rijden naar uitwedstrijden, het vlaggen langs de lijn (het invallen om te
fluiten bij afwezigheid van de scheidsrechter) en het opruimen van de doelen bijvoorbeeld, zijn geen
aparte vrijwilligerstaken die vrijstelling geven voor de verenigingsdiensten.

6. Praktische zaken

Hieronder volgt een aantal praktische zaken die handig zijn om te weten zodat u uw kind goed kan
begeleiden in zijn of haar hobby:

6.1 Juiste gegevens, AVG, VOG en meidenprotocol

Het is van belang dat de vereniging over de juiste informatie beschikt van ieder lid. Is je mailadres
veranderd, ben je verhuisd of heb je een nieuw telefoonnummer, geef dit dan door aan onze
ledenadministratie (zie voor het mailadres de website www.schagenunited.nl.
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6.2 Groepswhatsapp

Vaak wordt met de ouder(s)/ verzorger(s) een groepsapp gemaakt voor snelle en goede
communicatie van team gerelateerde zaken. Gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken spelen!
Verkeerde interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het is beter om dan
persoonlijk of telefonisch contact te leggen.
Wie door ziekte of anderszins is verhinderd mee te doen aan de wedstrijd, dient dit tijdig aan de
leider van het team door te geven.

6.3 Rijbeurtschema

Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen veilig te
vervoeren. Bij de jonge jeugd zijn er vaak genoeg auto’s en bestuurders, maar dit neemt af naarmate
de kinderen ouder worden. Er kan vooraf een schema gemaakt worden door de coach waardoor
iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt. Het is vooral leuk en gezellig om met meerdere
ouder(s)/verzorger(s) het team te ondersteunen. Mocht iemand minder vaak kunnen rijden, dan kan
de betreffende ouder/verzorger wellicht op een andere manier een steentje bijdragen.

6.4 Kleding

De kleding wordt door Schagen United per team aangeboden (excl. sokken) en blijft eigendom van de
club. Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen. Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht
dat zij om beurten de wastas hebben. De shirts blijven het langst mooi door ze apart van overige
kleding te wassen. Let op: was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en doe ze niet
in de droger!

6.5 Douchen

Als vereniging stimuleren we douchen na de wedstrijd. Niet zozeer vanuit hygiëne maar vooral
vanwege de belangrijke sociale functie. Met elkaar de overwinning vieren of het verlies verwerken en
uiteraard ook weer met elkaar afspreken wat te doen na de wedstrijd! Is dit niet mogelijk? Bespreek
dit privé met de coach van het team.

6.6 Trainen

In principe trainen alle teams twee keer en zelfs bij uitzondering drie keer per week. Bij de
selectieteams zijn er meestal trainers, met name bij het eerste team, maar voor de recreatieve teams
vervullen ouder(s)/verzorger(s) deze rol. Jouw bijdrage hierin is nodig en gewenst! Het
trainingsschema staat op de website en wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
Wil je meer weten over het geven van training, neem contact op met de coördinator, zie website
www.schagenunited.nl.

6.7 Circuittraining:

In onze mini’s en onderbouw (O8 t/m O.12) wordt gewerkt met circuit training. Alle teams van
dezelfde leeftijdscategorie trainen minimaal 1x per week op hetzelfde veld. Zo heeft de hoofdtrainer
een goed beeld van alle spelers van de betreffende leeftijdsgroep, kan de hoofdtrainer de recreanten
trainers ondersteunen bij het geven van trainingen en ontstaat er meer binding tussen de
verschillende teams in een leeftijdscategorie.
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6.8 Keepertraining

Schagen United biedt keepers van alle leeftijden wekelijks een keeperstraining aan. Mocht jouw kind
geïnteresseerd zijn, kun je informatie opvragen via de trainer van het desbetreffende team.

6.9 Speeltijd

Vooral bij beginnende teams (onder 8, 9, 10 en 11) hebben spelers/speelsters allemaal evenveel recht
op speeltijd. Bij selectieteams op latere leeftijd kan dit wijzigen.

6.10 Verzamelen en nazitten

Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Bij thuiswedstrijden
verzamelen we gezamenlijk voor aanvang van de wedstrijd. Spreek met de coach af waar dat is. Bij
uitwedstrijden wordt er ruim op tijd op een afgesproken vaste plaats verzameld vaak via Whatsapp
gecommuniceerd.

6.11 Leiders

Bij ieder team hoort uiteraard een leider. In bijna alle gevallen is dat een ouder van één van de
spelers. Wij streven ernaar dat ieder team ook een tweede (hulpleider) heeft. De leider van de
pupillenteams wordt bij thuiswedstrijden soms gevraagd om als (onpartijdige) scheidsrechter te
fungeren. Het is NIET de bedoeling om dan als scheidsrechter het team te gaan coachen.

6.12 De Voetbal.nl app (zie ook paragraaf 7.2)

De app voor de teammanager, de spelers en ouders van jeugdleden. In deze app staat het volledige
wedstrijdprogramma, de uitslagen en de stand in de poule. Tevens is er de mogelijkheid om het
vervoer naar uitwedstrijden te regelen via de app en nog veel meer handige toepassingen. Het is dus
belangrijk dat alle ouders ook de Voetbal.nl app downloaden
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7. Vertrouwenspersoon

Schagen United wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen
zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken
als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Mocht je je toch
niet veilig voelen bespreek dit dan eerst met een begeleider, coördinator of bestuurslid. Daarnaast
kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt
onafhankelijk. (zie voor meer informatie de website www.schagenunited.nl).

8. Contributie

Voor de hoogte van de contributie verwijzen we door naar de website www.schagenunited.nl.

Om te kunnen voetballen bij Schagen United moet er elk jaar contributie worden betaald voor
velden, kleding en onderhoud van het terrein.
Kunt u dit niet betalen neem contact op met de gemeente voor de “ Meedoen- regeling”
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