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1. Context: waarom dit overzicht met (team)afspraken?
Om met de juiste verwachtingen aan het nieuwe seizoen te beginnen is het van belang om
dit document goed te lezen.
Zijn er vragen over, aarzel niet om ze te stellen aan de trainer, coach, coördinator of ons als
TC. Wij praten graag met elkaar in plaats van over elkaar.
Onze vereniging wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de
voetbalsport.
v.v. Monnickendam is een vereniging waar iedereen lid van kan worden en zich thuis kan
voelen, ongeacht zijn of haar voetbalcapaciteiten. Wij willen een actieve en sportieve
vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken kan iedere betrokkene zijn
of haar steentje bijdragen, door naar een wedstrijd te komen kijken, af en toe eens in de
kantine een bakje koffie te komen drinken of actief mee te helpen binnen de club. Of het nu
gaat om iemand die actief sport bedrijft, de passieve kijker of iemand die meehelpt (een
functie bekleedt) binnen de vereniging: wij gunnen het iedereen om plezier te kunnen
beleven aan de voetbalsport!
Dit houdt in dat wij ook luisteren naar de wensen van iedereen en daar bij de uitvoering van
beleid rekening proberen te houden. Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over de wijze
waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals
tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken bestaan uit
gedragsregels en specifieke afspraken voor (jeugd)spelers/speelsters, trainers, coaches en
ouders/verzorgenden. Afspraken worden bewaakt, zijn aan veranderingen onderhevig en
worden, indien nodig, bijgesteld. Wij vragen aan iedereen mee te helpen door zich te
houden aan deze afspraken. Ben je van mening dat er bijstelling nodig is, meld je
bij de coach, coördinator of ons als TC. Een sportief en bovenal plezierig seizoen gewenst!
TC v.v. Monnickendam,
Martin Cevat,
Merijn Sanders,
Frank Bruinsma

2. Afspraken (jeugd)spelers/speelsters
De voetballers! Zonder jullie geen wedstrijd mogelijk. Zonder jullie geen team,
welk team dan ook.
• Zorg dat je voor alle trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk beschikbaar bent.
Voetbal is een teamsport en je teamgenoten rekenen op je. Kom je (bijzonderheden
daargelaten) minder vaak trainen kan dat voor een trainer aanleiding zijn om jou wat

minder speelminuten te geven in een wedstrijd, of in overleg met de coördinator na verloop
van tijd over te plaatsen naar een ander team.
• Je bent op tijd conform hetgeen met de trainer/leider is afgesproken. Dit geldt zowel
voor de trainingen als de wedstrijden en toernooien. Te laat komen kan consequenties
hebben voor de speeltijd tijdens de wedstrijden.
• Afmelden doe je (speler/speelster of ouder) conform de afspraken met de trainer/leider
en ruim van tevoren met opgave van reden. Trainingen en wedstrijden worden
voorbereid. Niet is vervelender voor de trainer en het team om vlak voor aanvang voor
verassingen te komen staan.
• Na afloop van de training is het de verantwoordelijkheid van het hele team om alle
gebruikte materialen weer netjes op te ruimen (denk aan goaltjes, hesjes, pionnen en
ballen). De trainer zal afspraken maken over hoe dit gezamenlijk te doen. Houd je aan
deze afspraken.
• Fair Play graag! Voetbal is een sport waarbij fouten gemaakt worden, en mogen
worden. Je wordt beter door ervan te leren. Elkaar coachen of feedback geven doe je
positief opbouwend. Daar word je beter van. We willen geen onderling gemopper of
gescheld. Gedraag je sportief in en buiten het veld en gebruik dus geen verbaal en/of
fysiek geweld. Wij schelden, schoppen en slaan niet. Wij bedreigen en intimideren
niet. Niet onze teamgenoot, noch de tegenstander, de scheidsrechter (uit en thuis) en
noch het publiek.
• Na afloop van een wedstrijd, ongeacht de uitslag, bewijs je de tegenstander een
sportief gebaar en schudt hem of haar de hand en bedankt voor de gespeelde wedstrijd.
Zonder tegenstander immers geen wedstrijd.
• Tijdens de wedstrijden en trainingen wordt door de speler/speelster verplicht
scheenbeschermers te dragen. Geen scheenbeschermers is niet spelen.
• Tijdens wedstrijden: probeer je zoveel mogelijk te houden aan de gemaakte
voetbalafspraken (aanvallen, verdedigen en omschakelen). De trainer legt uit wat hij
wil zien. Als je het niet begrijpt, het even niet lukt zeg dit dan gewoon tegen de trainer
(voetbalafspraken pas concreet vanaf oudere jeugd).
• In het geval je tijdens de wedstrijden of tijdens de trainingen je niet weet te gedragen
is het aan de trainer (eventueel in overleg met de leider) om maatregelen te treffen in
lijn met de gangbare sancties binnen de vereniging. Bij een ernstig feit wordt de
betreffende coördinator op de hoogte gesteld door de leider.
• Op de wedstrijddagen is het niet de bedoeling dat je al in een gedeelte van het tenue op
het veld komt. We kleden allemaal gezamenlijk om. Na de wedstrijd wordt er
gezamenlijk gedoucht. Daarmee sluiten we, ongeacht de uitslag, gezellig en
gezamenlijk af. Waarom douchen? Dit is goed voor het teamgevoel, hygiënisch en goed voor
de bloedsomloop.
• Ook bij blessures ben je natuurlijk teamlid. Het is de verwachting dat je het team ook
in dat geval komt aanmoedigen tijdens de wedstrijden.
• Voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden vragen we je fatsoenlijk en zuinig om te
gaan met de materialen, ballen en kleedkamers/toilet. Dat geldt ook voor de
kleedkamer van de tegenstander.
• Voor zover er nog andere afspraken nodig zijn rondom het team zal de trainer/l eider
jullie hierover informeren
• Voor zover mogelijk: meld per begin van het seizoen aan de leider, altijd jouw geldige

emailadres en 06-nummer zodat er soepele communicatie mogelijk.
3. Ouders/verzorger(s) – hierna: ouders
De steunpilaren van het team en de club. Zonder ouders geen team op de been en
geen vereniging overeind. Welkom!
• Ouders ondersteunen de gemaakte afspraken vanuit de club en het team.
• Het team is verantwoordelijk voor het aanleveren van 1 of meerdere coach(es). Is er geen
coach beschikbaar? Dan kunnen er ook geen wedstrijden worden gespeeld. De coach
fungeert als aanspreekpunt van het team.
• Check aan het begin van het seizoen of de club/de coach het actuele emailadres heeft
en de juiste 06-nummers. Zorg dat je in de groepsapp wordt opgenomen van het team.
• Respectvol naar tegenstander, uitpubliek en scheidsrechters. Ook voor ouders geldt
Fair Play.
• Tijdens wedstrijden bemoeien ouders zich niet met het voetbal, de tactiek, etc.
Daarvoor is de coach. Ouders mogen uiteraard aanmoedigen en stimuleren, maar
houdt er rekening mee dat alle andere goedbedoelde adviezen niet prettig zijn voor de
spelers/speelster. Zij zijn gewend en worden gevraagd om naar alleen de trainer en/of
leider te luisteren.
• Melden zich bij leider/trainer bij vragen, uiteraard niet vlak voor of tijdens een
wedstrijd of training. We praten graag met elkaar in plaats van over elkaar. Zo komen
we vooruit.
• Zien erop toe dat uw kind zoveel als mogelijk aanwezig is op de trainingen en tijdens
de wedstrijden. En op tijd komt. Samen beter worden vraagt dat ieder teamlid ook
maximaal komt. Zijn er omstandigheden die tot mindere opkomst leiden? Bespreek
deze dan met de trainer en leider.
• Bij uitwedstrijden verzamelen bij het door de coach aangewezen verzamelpunt. Op tijd
komen is hierbij van groot belang.
• Aan de ouders wordt verzocht per team een aantal keer per jaar bardienst te draaien.
Laten we ervoor zorgen dat dit zonder discussie ingevuld wordt, ook al ben je binnen de
vereniging al actief als vrijwilliger.
• Houden zich aan het wasschema zoals gemaakt met het team.
• Zijn er vragen of zaken die wellicht beter kunnen? Bespreek deze met de coach of
eventueel de coördinator. Wij praten liever met elkaar dan over elkaar.
• Wil je vaker draaien dan de inroostering van het team of lid worden van het vaste
barpersoneel? Daar zijn we heel erg blij mee; meld je bij de coördinator van de kantine

