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Huishoudelijk Reglement (HhR) en Verenigingsregels
Wedstrijd tips/regels voor ouders, coach/begeleiders, spelers, commissie leden en bestuur
Ouders
Vóór de wedstrijd
 Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag
 Leg de nadruk op plezier beleven, plezier en sportieve wedstrijd mentaliteit kunnen
leiden tot sportieve prestaties
 Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier
Tijdens de wedstrijd
 Coach je kind niet tijdens de wedstrijden training, daar is de coach en trainer voor
aangesteld
 Moedig sportief aan en niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en
de andere spelers van het team
 Laat je emoties niet de vrije loop
 Respecteer de beslissingen van de coach én de scheidsrechter
Ná de wedstrijd
 Stimuleer je kind om na de wedstrijd de scheidsrechter te bedanken
 Vraag na de wedstrijd of training: “heb je plezier gehad,….. wat heb je geleerd, …..wat
was de mooiste actie van de wedstrijd
 Focus bij teleurstellingen op dingen die goed gegaan zijn tijdens de wedstrijd en
trainingen
 Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald, enthousiast, met inzet
en benoem niet alleen de prestatie en het resultaat
Algemeen ouders en spelers
 Waardeer het werk van de coaches
 Wees bereid om even assistentie te verlenen als dat nodig is of om gevraagd wordt
Coach/begeleiders
 Stimuleer de spelers om na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter te bedanken
 Stimuleer de spelers om zowel vóór als ná de wedstrijd de spelers van de tegenstander te
bedanken
 Betrek de ouders in de communicatie met de spelers
 Erken dat ouders van de oudere jeugd minder aanwezig zijn
 Waardeer de ouders als zij er toch zijn
 Maak ruimte voor individuele gesprekken met ouders als daar behoefte aan is

 Als coach en/of begeleider ben je verantwoordelijk dat er duidelijkheid heerst dus
structureel gewerkt wordt volgend de richtlijnen van de vereniging (Jeugdplan)

Afspraken met spelers team
 Kom gemaakte afspraken na
 Betaal op tijd je contributie
 Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn/haar
beslissingen
 Speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
 Gedraag je sportief in en buiten het veld
 Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
 Feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
 Geef de tegenstander, de coach en scheidsrechter een hand vóór en ná de wedstrijd
 Scheld niet op (mede) spelers, en discrimineer geen andere spelers, leden en/of publiek
 Laat de kleedkamer netjes achter zowel bij uit- als thuiswedstrijden
 Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
 Toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
 Spreek andere spelers, leden en publiek die zich niet aan de regels en/of correct gedragen,
netjes aan
 Rook niet binnen het sportcomplex of kantine. Spreek elkaar aan als dat onverhoopt toch
gebeurt.

Vereniging HZV
Tips vanuit de Jeugdcommissie
 Erken dat ouders van de oudere jeugd minder aanwezig zijn
 Waardeer de ouders als zij er toch zijn
 Zorg dat de coach, trainer of begeleider oog heeft op de veranderende rol van de ouders
 Maak ruimte voor individuele gesprekken met ouders als daar behoefte aan is
 Zorg dat de rol van de coach en begeleider bekend is bij de ouders

Bestuur
 Sta open als daar om gevraagd wordt
 Probeer zoveel mogelijk op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen van alle teams.
Het bestuur wensen jullie heel veel spel-, coach/begeleidings plezier toe bij onze mooie
vereniging HZV het Vennewater. Als ondersteunend lid of op welke wijze dan ook
betrokken bij de vereniging, vast bedankt hier voor.
Het bestuur
HZV het Vennewater

