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1. Вступ

У цьому буклеті ми інформуємо вас про низку практичних та організаційних питань, які
ви, як батько/опіклувальник дитини, з якими доводиться мати справу в Schagen United.

Як батько/опікун ви відіграєте важливу роль у клубі. Цей буклет містить корисні поради
та практичні поради. Це стосується взаємодії та спілкування, вашої ролі волонтера та
використання одягу та матеріалів.

Якщо у вас виникли питання, на які ви не отримали відповіді після прочитання, зверніться
до тренера сина чи дочки. Або перегляньте: www.schagenunited.nl.

2. Шаген Юнайтед

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої асоціації! З нами граються діти, старі, хлопчики та
дівчатка.

Ми працюємо з координаторами по вікових категоріях. За цим посиланням
www.schagenunited.nl/coordinators ви також знайдете імена та адреси електронної пошти
координаторів.

3. Основні цінності та

поради щодо змагань Отримувати задоволення від спорту дуже важливо для дитини. Як
батько/опікун ви маєте великий вплив на поведінку та продуктивність. Ви можете
позитивно вплинути на розваги та футбольний розвиток вашої дитини. Разом з
асоціацією ви можете подбати про те, щоб ваша дитина розвивала впевненість у собі та
залишалася мотивованою грати у футбол.

Schagen United працює з так званими основними цінностями, кодексами поведінки, які
застосовуються до всіх учасників асоціації з метою реалізації наших амбіцій веселощів і
розвитку. Нижче ви знайдете основні цінності та кілька порад щодо змагань для
батьків/опікунів.

3.1 Основні цінності:

1. Ми разом, для та один з одним

Schagen United – це клуб для всіх. Ми віримо, що робимо це для та разом, незалежно від
того, яку функцію чи завдання ви виконуєте. Ми працюємо разом, на полі та за його
межами, і ми єдині. Бо разом ми сильніші, разом нас впізнають і разом ми йдемо вперед.
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2. Мирозважаємось і прагнемо до продуктивності
. Ми прагнемо, щоб кожен гравець міг розвиватися на своєму власному рівні. Ми віримо,

що задоволення від футболу веде до кращих результатів. Ми вважаємо, що, коли ми
виграємо ігри, ми отримуємо більше задоволення, і ми виходимо на поле та з посмішки
щоразу. Ми прагнемо показати продуктивність.

3. Ми поважаємо кожного
Ми поважаємо кожного і випромінюємо це у своїй поведінці. Ми любимо докладати
додаткових зусиль, щоб допомагати один одному (але, звичайно, також іншим). Ми
сміємо і маємо право помилятися, робимо власний вибір і беремо на себе
відповідальність за це.

4. Ми чесні та прямі
Ми чесні, спортивні, надійні та прямі у спілкуванні, ми любимо «без дурниць» і ми
вважаємо один одного відповідальним за (небажану) поведінку. Ми несемо
відповідальність за свій вибір і поведінку.

5. Ми виявляємо мужність і драйв.

Ми віддаємо все, що маємо, прагнемо вчитися і граємо на перемогу. Те, що ми робимо,

ми робимо з мужністю та пристрастю. Ми сприймаємо виклики як можливості.
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3.2 Поради щодо змагань для батьків/опікунів:

Перед змаганнями:

❖ дайте дитині чітко зрозуміти, що ви пишаєтеся, незалежно від результату;

❖ зробити акцент на розвазі. Веселощі та спортивний менталітет змагання можуть
призвести до кращої продуктивності;

❖ бажаю дітям веселощів перед змаганнями та тренуваннями!

Під час матчу:

❖ не тренуйте свою дитину по суті під час матчу чи тренування, для цього призначений
тренер;

❖ заохочуйте заняття спортом: не тільки власну дитину. Проявіть ентузіазм і
підтримайте свою дитину та інших гравців;

❖ не давайте емоціям волю;

❖ поважати рішення арбітра.

Після гри:

❖ заохочуйте дитину подякувати судді та суперникам;

❖ запитайте після гри чи тренування: «А… Вам було весело сьогодні?», «Чого ви
сьогодні навчилися?» або «Яка дія була найкращою під час матчу?» ;

❖ у разі розчарування зосередьтеся на тому, що було добре під час матчу чи
тренування;

❖ виявляйте вдячність за те, як ваша дитина грає у футбол: з ентузіазмом, відданістю, а
не просто називайте досягнення чи результат.

4. Поділ на вікові групи
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Число вказує на вік, наприклад JO13 (Молодь до 13 років). У змаганні ви граєте лише
проти гравців одного року народження. Це робить футбольну частину важливішою за
фізичну під час матчу.

Батьки дітей (5-6 років) і учнів (JO8-JO13) мають дитину, яка все ще сильно залежить
від вас як від батька/опікуна:

❖ ви відіграєте основну роль, наприклад, збираєте та вивозите;

❖ іноді ви самі є тренером або супервайзером;

❖ ти багато визначаєш і спрямовуєш;

❖ як батько, ви іноді недосвідчені у футболі та клубному житті.

Для батьків молодших (JO14-JO19) ваша роль змінюється:

❖ дитина стає більш самостійною;

❖ використання змін часу;

❖ ровесники, друзі та подруги стають важливішими;

❖ роль батьків відходить на другий план;

❖ тренер або тренер стає ще більш важливим.

5.

асоціації

Окрім звичайної волонтерської роботи , існують також послуги асоціації, які надають
члени (батьки/опікуни молодих членів та/або членів віком від 18 років). Член або
батько/опікун молодіжного члена повинен заповнити щонайменше 60 пунктів послуг
асоціації за сезон на адресу. Якщо ви не бажаєте працювати волонтером, можлива
домовленість про заміну. Якщо у вас кілька дітей, які займаються футболом (до 18 років і
за однією адресою), вам потрібно набрати лише 60 балів. В принципі, члени від 18 років
самостійно виконують волонтерські завдання.

Послуги асоціації: Послуги

❖ їдальні – 30 балів за виконану зміну/частину дня

❖ Адміністративні послуги (прийом команд) – 30 балів за виконану зміну/частину дня

❖ Прибирання в понеділок вранці – 15 балів за час

❖ Виконання різної роботи в п’ятницю вранці – 15 балів за раз

. Деякі завдання настільки самоочевидні, що їх захоплює команда. Прання одягу
команди, їзда на виїзні ігри, прапорці вздовж лінії (заповнення, щоб дати свисток за
відсутності арбітра) і прибирання воріт, наприклад,не є окремими волонтерськими
завданнями, які звільняються від послуг асоціації.
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6. Практичні питання

Нижче наведено кілька практичних питань, які корисно знати, щоб ви могли правильно
скеровувати свою дитину в її чи її хобі:

6.1 Правильні дані, AVG, VOG і протокол покоївки

Важливо, щоб асоціація мала правильну інформацію кожного члена. Якщо ваша адреса
електронної пошти змінилася, ви переїхали або у вас є новий номер телефону, будь
ласка, повідомте нашу адміністрацію учасників (адресу електронної див.

пошти

)  груповий додаток, створений для швидкого та якісного комунікація щодо питань,

пов’язаних із командою. Не використовуйте це, коли йдеться про делікатні питання!

Неправильне тлумачення електронної пошти чи програми легко призведе до конфліктів.

Краще встановити особистий або телефонний зв’язок.
Хто через хворобу або іншим чином не може брати участь під час матчу про це потрібно
лідера команди

завчасно повідомити

. Достатня кількість машин і водіїв, але це зменшується, коли діти стають старшими.

Тренер може скласти графік заздалегідь, щоб усі отримували приблизно однакову суму з
приходить черга. Особливо приємно і затишно підтримувати колектив декількома
батьками/вихователями. Якщо хтось не може так часто їздити за кермом, відповідні
батьки/опікуни можуть зробити свій внесок іншим способом.

6.4 Одяг

Одяг надається Schagen United для кожної команди (за винятком шкарпеток) і
залишається власністю клубу. Гравці повинні надати власні футбольні бутси. Очікується,

що батьки/опікуни будуть по черзі мати мішок для прання. Сорочки довше залишаються
гарними, якщо прати їх окремо від іншого одягу. Зверніть увагу: періть сорочки з принтом
навиворіт, без ополіскувачів і не кладіть у сушильну машину!

6.5 Прийняття душу

Як асоціація, ми заохочуємо приймати душ після гри. Не стільки з міркувань гігієни,

скільки через важливу соціальну функцію. Святкуйте перемогу разом або розберіться з
поразкою і, звичайно ж, домовтеся один з одним, що робити після гри! Хіба це не
можливо? Обговоріть це приватно з тренером команди.

6.6 Навчання

В принципі, всі команди тренуються двічі і навіть у виняткових випадках тричі на тиждень.

Команди відбору зазвичай мають тренерів, особливо перша команда, але для
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рекреаційних команд цю роль виконують батьки/опікуни. Ваш внесок у це потрібний і
бажаний! Розклад тренувань є на сайті і буде оголошено на початку сезону.

Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання, будь ласка, зв’яжіться з координатором,

відвідайте веб-сайт www.schagenunited.nl.

6.7 Кругове тренування: Кругове

тренування використовується в наших міні та молодших класах (від O8 до O.12). Усі
команди однієї вікової групи тренуються принаймні раз на тиждень на одному полі.
Наприклад, головний тренер має гарне уявлення про всіх гравців відповідної вікової
групи, головний тренер може підтримувати рекреаційних тренерів у проведенні
тренувань, а між різними командами у віковій групі є більше зв’язку.

6.8 Тренування воротарів

Schagen United щотижня пропонує тренування воротарів для воротарів будь-якого віку.

Якщо ваша дитина зацікавлена, ви можете звернутися за інформацією до тренера
відповідної команди.

6.9 Ігровий час

Особливо в стартових командах (до 8, 9, 10 і 11 років) усі гравці мають однакове право на
ігровий час. Це може змінитися для відбіркових команд у більш пізньому віці.

6.10 Збирання та погоня

Важливо, щоб діти були близькі між собою та з клубом. На домашніх іграх ми збираємося
разом перед початком гри. Обговоріть з тренером, де це. На виїзних іграх люди
збираються вчасно в узгодженому фіксованому місці, часто спілкуючись через Whatsapp.

6.11 Лідери

Природно, кожна команда має лідера. Майже у всіх випадках це батько одного з гравців.

Прагнемо, щоб у кожній команді був другий (помічник керівника). Лідера учнівських
команд іноді просять виконувати роль (неупередженого) арбітра на домашніх іграх. Це
НЕ намір тренувати команду як суддя.

6.12 Додаток Voetbal.nl (див. також розділ 7.2)

Додаток для менеджера команди, гравців і батьків молодих учасників. Ця програма
містить повну програму змагань, результати та позицію в пулі. Також є можливість
організувати транспорт до виїзних ігор за допомогою програми та багатьох інших
корисних програм. Тому важливо, щоб усі батьки також завантажували додаток Voetbal.nl
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7. Конфіденційний

консультант «Шаген Юнайтед» хоче бути безпечним футбольним клубом, де кожен
відчуває себе як вдома і де кожен може насолоджуватися футболом. Асоціація хоче
зробити все можливе, щоб запобігти таким речам, як булінг, агресія та насильство,

дискримінація та сексуальні домагання. Якщо ви не відчуваєте себе в безпеці, обговоріть
це спочатку з керівником, координатором або членом ради. Ви також можете звернутися
до конфіденційного консультанта. Конфіденційний радник працює самостійно. (для
отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.schagenunited.nl).

8. Внесок

Суму внеску можна знайти на веб-сайті www.schagenunited.nl.

Щоб мати можливість грати у футбол у Schagen United, необхідно щороку сплачувати
внески за поля, одяг та обслуговування майданчиків.
Якщо ви не можете собі це дозволити, будь ласка, зв’яжіться з муніципалітетом для
«Meedoen-regeling»
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