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1. Giriş

Bu kitapçıkta size, bir takım pratik ve organizasyonel konular hakkında bilgi veriyoruz. bir çocuğun

ebeveyni/bakıcısı, Schagen United'da uğraşmak zorundadır.

Ebeveyn/bakıcı olarak kulüp içinde önemli bir rolünüz var. Bu kitapçık yararlı ipuçları ve pratik konular

içermektedir. Bunlar arasında etkileşim ve iletişim, gönüllü olarak rolünüz ve giysi ve malzemelerin

kullanımı yer alır.

Okuduktan sonra yanıtını alamadığınız herhangi bir sorunuz varsa, lütfen oğlunuzun veya kızınızın

koçuyla iletişime geçin. Veya şu adrese bakın: www.schagenunited.nl.

2. Schagen Birleşik

Herkesi derneğimize bekliyoruz! Çocuklar, yaşlılar, erkekler ve kızlar bizimle oynuyor.

Yaş kategorisine göre koordinatörlerle çalışıyoruz. Bu bağlantı aracılığıyla

www.schagenunited.nl/coordinators ayrıca koordinatörlerin adlarını ve e-posta adreslerini de

bulabilirsiniz.

3. Temel değerler ve yarışma

ipuçları Sporda eğlence bir çocuk için çok önemlidir. Bir ebeveyn/bakıcı olarak, davranış ve

performans üzerinde büyük bir etkiye sahipsiniz. Çocuğunuzun eğlencesini ve futbol gelişimini

olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Dernek ile birlikte çocuğunuzun özgüven geliştirmesini ve futbol

oynamak için motive kalmasını sağlayabilirsiniz.

Schagen United, eğlence ve gelişme tutkumuzu gerçekleştirmek amacıyla, derneğe dahil olan herkes

için geçerli olan sözde temel değerler ve davranış kuralları ile çalışır. Aşağıda, ebeveyn(ler)/vasi(ler)

için temel değerleri ve bir dizi yarışma ipucu bulacaksınız.

3.1 Temel değerler:

1. Bir aradayız, birbirimiz için ve birlikteyiz

Schagen United herkes için bir kulüptür. Hangi işlevi veya görevi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin,

bunu birbirimiz için ve birlikte yaptığımıza inanıyoruz. Saha içinde ve dışında birlikte çalışıyoruz ve

birlikte bir bütünüz. Çünkü birlikte daha güçlüyüz, birlikte fark ediliriz ve birlikte ilerliyoruz.
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2.Eğleniyoruz ve performansa gidiyoruz

Her oyuncunun kendi seviyesinde gelişebilmesi için çalışıyoruz. Futbolda eğlenmenin daha iyi

performansa yol açtığına inanıyoruz. Maçları kazandığımızda daha çok eğlendiğimizi ve her maç

gülümseyerek sahaya girip çıktığımızı düşünüyoruz. Bir performans sunmaya azimliyiz.

3. Herkese saygılıyız Herkese saygılıyız

ve bunu davranışlarımıza yansıtıyoruz. Birbirimize (ama kesinlikle başkalarına da) yardım etmek için

fazladan yol kat etmeyi seviyoruz. Cesaret ederiz ve hata yapmamıza, kendi seçimlerimizi yapmamıza

ve bu konuda kendi sorumluluğumuzu üstlenmemize izin verilir.

4. Dürüst ve dolaysızız

İletişimimizde dürüst, sportif, güvenilir ve dolaysızız, 'saçmalamayı' severiz ve (istenmeyen)

davranışlardan birbirimizi sorumlu tutarız. Seçimlerimizin ve davranışlarımızın sorumluluğunu

üstleniriz.

5. Cesaret gösterir ve

çalışırız Sahip olduğumuz her şeyi veririz, öğrenmeye hevesliyiz ve kazanmak için oynarız. Yaptığımız

şeyi cesaretle ve tutkuyla yapıyoruz. Zorlukları fırsat olarak görüyoruz.
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3.2 Ebeveyn(ler)/vasi(ler) için yarışma ipuçları:

Yarışmadan önce:

❖ Sonuç ne olursa olsun çocuğunuza gurur duyduğunuzu açıkça bildirin;

❖ eğlenmeye önem verin. Eğlenceli ve sportif bir rekabet anlayışı daha iyi performans sağlayabilir;

❖ Yarışma ve antrenman öncesi çocuklara bol eğlenceler dileriz!

Maç sırasında:

❖ Maç veya antrenman sırasında çocuğunuza önemli ölçüde koçluk yapmayın, koç bu amaçla

atanmıştır;

❖ sporu teşvik edin: sadece kendi çocuğunuzu değil. Coşku gösterin ve çocuğunuzu ve diğer

oyuncuları destekleyin;

❖ duygularınızın çılgına dönmesine izin vermeyin;

❖ hakem kararlarına saygı duyun.

Maçtan sonra:

❖ çocuğunuzu hakeme ve rakiplere teşekkür etmeye teşvik edin;

❖ oyundan veya antrenmandan sonra şunu sorun: 'Ve… bugün eğlendin mi?', 'Bugün ne

öğrendin?' veya "Maç sırasındaki en iyi hareket neydi?" ;

❖ hayal kırıklığına uğradığında maç veya antrenman sırasında iyi giden şeylere odaklan;

❖ Çocuğunuzun futbol oynama şeklini takdir ettiğinizi gösterin: şevkle, kararlılıkla ve sadece

başarıyı veya sonucu adlandırmayın.

4. Yaş gruplarına ayırma

Sayı, yaşı gösterir, örneğin JO13 (13 Yaş Altı Gençler). Yarışmada sadece aynı doğum yılındaki

oyunculara karşı oynarsınız. Bu da maç sırasında fiziksel kısımdan çok futbol kısmını daha önemli hale

getiriyor.

Miniklerin (5-6 yaş) ebeveynleri ve öğrencilerin (JO8-JO13) ebeveynleri/bakıcısı olarak hâlâ size

büyük ölçüde bağımlı olan bir çocukları var:

❖ önemli bir rolünüz var, örneğin okuldan alma ve bırakmada;

❖ bazen kendiniz bir koç veya süpervizörsünüz;

❖ çok şey belirler ve yönlendirirsiniz;

❖ Bir ebeveyn olarak futbol ve kulüp hayatında bazen tecrübesizsiniz.
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Küçüklerin ebeveynleri için (JO14-JO19) rolünüz değişir:

❖ çocuğunuz daha bağımsız hale gelir;

❖ zamanın kullanımı değişir;

❖ akranlar, arkadaşlar ve kız arkadaşlar daha önemli hale gelir;

❖ ebeveynin rolü daha çok arka plana kayar;

❖ antrenör veya koç daha da önemli hale gelir.

5. Gönüllüler

Derneği

ek olarak Düzenli gönüllü çalışmalara , üyeler (genç üyelerin ebeveynleri/vasileri ve/veya 18 yaş ve

üstü üyeler) tarafından yürütülen dernek hizmetleri de vardır. Bir genç üyenin üyesi veya

ebeveyni/vasisi, 60 dernek hizmeti puanı adres başına sezon başınaGönüllü çalışmak istemiyorsanız,

bir geçiş düzenlemesi mümkündür. Futbol oynayan birden fazla çocuğunuz varsa (18 yaş altı ve tek

adreste), sadece 60 puana ulaşmanız yeterli. Prensip olarak 18 yaşından büyük üyeler gönüllülük

görevlerini kendileri yürütürler.

Dernek hizmetleri şunlardır:

❖ Kantin hizmeti –

❖ gerçekleştirilen vardiya/günün bir kısmı başına 30 puan İdari hizmet (ekiplerin kabulü) –
gerçekleştirilen vardiya/günün bir kısmı başına 30 puan

❖ Pazartesi sabahı temizlik – her seferinde 15 puan

❖ Cuma sabahı küçük işler yapmak – Her seferinde 15 puan

Bazı görevler o kadar açıktır ki ekip tarafından ele geçirilirler. Takımın kıyafetlerini yıkamak, deplasman
maçlarına gitmek, çizgi boyunca işaret vermek (hakem yokken düdük çalmak için doldurmak) ve
golleri temizlemek, örneğindeğildir dernek hizmetlerini muaf tutan ayrı gönüllü işler

6. Pratik konular

Aşağıda, çocuğunuza hobisinde doğru şekilde rehberlik edebilmeniz için bilmeniz yararlı olacak bir

dizi pratik konu bulunmaktadır:

6.1 Doğru veriler, AVG, VOG ve hizmetçi protokolü

Derneğin doğru bilgilere sahip olması önemlidir. her üyenin E-posta adresiniz değiştiyse,

taşındıysanız veya yeni bir telefon numaranız varsa, lütfen üye yönetimimizi bilgilendirin (e-posta

adresi için www.schagenunited.nl web sitesine ).
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bakın

ekiple ilgili konuların iletişimi. Hassas konular söz konusu olduğunda bunu kullanmayın! E-posta veya

uygulamadaki yanlış yorumlamalar kolayca çatışmalara yol açar. Kişisel veya telefonla iletişim kurmak

daha iyidir.

Hastalık nedeniyle veya başka bir şekilde katılması engellenen kişiler Maçta iletilmesi bunun takım

liderine zamanında

gerekir.Yeterince

araba ve sürücü var, ancak çocuklar büyüdükçe bu azalır.Koç tarafından herkesin yaklaşık aynı

miktarda alması için önceden bir program yapılabilir. nın-nin sıra gelir Ekibi birkaç ebeveyn(ler) /

bakıcı(lar) ile desteklemek özellikle güzel ve rahattır. Birisi eskisi kadar sık   araba kullanamıyorsa, ilgili

ebeveyn/bakıcı başka bir şekilde katkıda bulunabilir.

6.4 Giyim

Giysiler takım başına (çoraplar hariç) Schagen United tarafından sunulur ve kulübün mülkiyetinde

kalır. Oyuncular kendi kramponlarını sağlamalıdır. Ebeveyn(ler)in/vasi(ler)in çamaşır torbasını sırayla

alması beklenir. Gömlekler diğer giysilerden ayrı yıkanarak daha uzun süre güzel kalır. Lütfen dikkat:

Baskılı gömlekleri yumuşatıcı kullanmadan ters yüz ederek yıkayın ve kurutucuya atmayın!

6.5 Duş

Dernek olarak maçtan sonra duş alınmasını öneriyoruz. Hijyen nedeniyle çok fazla değil, ama esas

olarak önemli sosyal işlev nedeniyle. Zaferi birlikte kutlayın veya mağlubiyetin üstesinden gelin ve

tabii ki maçtan sonra ne yapacağınız konusunda birbirinizle anlaşın! Bu mümkün değil mi? Bunu

takımın koçuyla özel olarak tartışın.

6.6 Eğitim

Prensip olarak, tüm takımlar haftada iki kez ve hatta istisnai olarak üç kez antrenman yapar. Seçim

ekiplerinin, özellikle birinci takımın genellikle eğitmenleri vardır, ancak eğlence ekipleri için

ebeveyn(ler)/vasi(ler) bu rolü yerine getirir. Buna katkınız gerekli ve arzu edilir! Antrenman takvimi

web sitesinde yer almakta olup sezon başında duyurulacaktır.

Eğitim sağlama hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen koordinatörle iletişime geçin,

www.schagenunited.nl.

6.7 Devre eğitimi: Daire

eğitimi mini ve junior sınıflarımızda kullanılır (O8 ila O.12). Aynı yaş grubundan tüm takımlar haftada

en az bir kez aynı sahada antrenman yapar. Örneğin, baş antrenör, ilgili yaş grubundaki tüm

oyuncular hakkında iyi bir resme sahiptir, baş antrenör, rekreasyonel antrenörleri antrenman

seanslarında destekleyebilir ve bir yaş grubundaki farklı takımlar arasında daha fazla bağ vardır.

6.8 Kaleci eğitimi

Schagen United, her yaştan kaleciye haftalık olarak kaleci eğitimi sunmaktadır. Çocuğunuz

ilgileniyorsa ilgili ekibin eğitmeninden bilgi talep edebilirsiniz.
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6.9 Oyun süresi

Özellikle başlayan takımlarda (8, 9, 10 ve 11 yaş altı) oyuncuların hepsi aynı oyun süresi hakkına

sahiptir. Bu, seçim ekipleri için daha sonraki bir yaşta değişebilir.

6.10 Toplama ve kovalama

Çocukların birbirleriyle ve kulüple bağ kurmaları önemlidir. İç saha maçlarında maç başlamadan önce

bir araya geliyoruz. Nerede olduğunu koçla tartışın. Deplasman maçlarında insanlar, genellikle

Whatsapp aracılığıyla iletişim kurulan, kararlaştırılan sabit bir yerde zamanında toplanır.

6.11 Liderler

Doğal olarak her takımın bir lideri vardır. Neredeyse tüm durumlarda bu, oyunculardan birinin

ebeveynidir. Her takımın bir ikinci (lider yardımcısı) olması için çalışıyoruz. Öğrenci takımlarının

liderinden bazen ev maçlarında (tarafsız) bir hakem olarak hareket etmesi istenir. Takıma hakem

olarak koçluk yapmak niyetinde DEĞİLDİR.

6.12 Voetbal.nl uygulaması (ayrıca bkz. bölüm 7.2)

Takım yöneticisi, oyuncular ve altyapı üyelerinin ebeveynleri için uygulama. Bu uygulama tam yarışma

programını, sonuçları ve havuzdaki konumu içerir. Ayrıca uygulama ve daha pek çok kullanışlı

uygulama aracılığıyla deplasman maçlarına ulaşım ayarlama imkanı da vardır. Bu nedenle, tüm

ebeveynlerin Voetbal.nl uygulamasını da indirmeleri önemlidir
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7. Gizli

danışman Schagen United, herkesin kendini evinde hissettiği ve herkesin futboldan zevk alabileceği

güvenli bir futbol kulübü olmak istiyor. Dernek zorbalık, saldırganlık ve şiddet, ayrımcılık ve cinsel taciz

gibi şeyleri önlemek için mümkün olan her şeyi yapmak istiyor. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız,

bunu önce bir amir, koordinatör veya yönetim kurulu üyesi ile görüşün. Gizli bir danışmanla da

iletişime geçebilirsiniz. Gizli danışman bağımsız olarak çalışır. (daha fazla bilgi için

www.schagenunited.nl).

8. Katkı Katkı

miktarı için www.schagenunited.nl.

Schagen United'da futbol oynayabilmek için sahalar, giyim ve sahaların bakımı için her yıl katkı payı
ödenmesi gerekmektedir.
Bunu karşılayamıyorsanız, lütfen “Meedoen-regeling” için belediye ile iletişime geçin.
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