Gedragsregels ERIX Jeugdvoetbal
Voor aanvang






De kinderen worden verzocht niet eerder aanwezig te zijn dan een kwartier voor aanvang
van de training. In verband met omkleden kan deze tijd voor de oudere jeugdelftallen wat
versoepeld worden. Voor wedstrijden is deze tijd vastgelegd in het wekelijkse programma,
terug te vinden in de kerkklok, het informatiebord (kantine) en de website www.vverix.nl.
Mochten er nog geen trainers of leiders aanwezig zijn dan wordt er voor de ingang van het
sportgebouw gewacht (ingang kleedlokalen).
De kinderen gaan, na zich omgekleed te hebben, naar de velden en nemen de nodige
materialen (bal, hesjes, pilonnen etc.) mee die zij van de trainers aangereikt krijgen.
Toiletgebruik gebeurt ook daadwerkelijk op het toilet en niet langs de velden.
Wildplassen is immers verboden!

Op het veld









Slaan, schoppen, spugen e.d. wordt niet geaccepteerd.
Verbaal geweld wordt niet geaccepteerd.
Let goed op pestgedrag en probeer dit te voorkomen.
Bij een blessure c.q. ongeval wordt bekeken wat de ernst van de situatie is. Bij een ernstige
blessure of ongeval wordt het spel / de oefening stilgelegd. Indien nodig wordt EHBO verleend
of professionele hulp ingeroepen. Daarna worden de ouders ingeschakeld.
Kinderen worden 1 maal gewaarschuwd (bijvoorbeeld door afzondering van de groep), bij een
2e keer wordt een afkoelingsperiode ingelast door hen langs de zijlijn te zetten en even geen
aandacht aan hen te besteden.
Kinderen worden niet van de training weggestuurd maar moeten tot het einde van de training
blijven zodat zij door ouders worden opgehaald of gezamenlijk naar huis fietsen.
Indien kinderen tijdens een training of wedstrijd herhaaldelijk vervelend of onacceptabel
gedrag vertonen worden de ouders ingelicht. In extreme gevallen wordt dit ook doorgespeeld
aan Basisschool Antonius en aan Jeugdwerk Lievelde. Dit kan tevens leiden tot sancties voor
alle genoemde verenigingen (uitgezonderd school).

Na afloop










Zorg dat de velden en de kleedkamers netjes worden achtergelaten. Laat de kinderen hierin
een rol spelen. (Materialen opruimen, kleedkamer schoonmaken).
De leiders van alle teams onder 15 jaar houden toezicht tijdens het douchen na afloop en zorgen
ervoor dat iedereen binnen maximaal 20 minuten weer uit de kleedkamer is.
Geen ouders in de kleedkamers na de wedstrijd of training.
Eten en drinken in de kleedkamer is niet toegestaan (drinken wordt door vereniging verstrekt).
De kantine wordt na afloop niet eerder betreden dan dat de spelers gedoucht zijn.
Probeer te zorgen dat de kinderen direct naar huis gaan en niet blijven hangen.
Wacht tot de laatste kinderen zijn opgehaald of naar huis zijn gegaan.
Indien jouw als laatste team aanwezig is, dient de buitendeur en het ballenhok te worden afgesloten!

Bij onacceptabel groeps- of pestgedrag is het raadzaam contact op te nemen met Jeugdwerk Lievelde
en Basisschool Antonius. In geval van een eventuele schorsing als gevolg van onacceptabel gedrag,
geldt dit niet alleen voor v.v. ERIX, maar ook voor de overige verenigingen.

Coördinatoren

Naam (vereniging, telefoon vereniging)

Prive telefoon:

Basisschool Antonius
Eric Ressing (v.v. ERIX, 0544-377112)
Koen Adema (Jeugdwerk Lievelde)

tel. 0544-372635
tel. 06-46597674
tel. 06-11056197
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Jeugdcommissie
Hieronder stellen wij u de jeugdcommissie van v.v. ERIX, afdeling jeugdvoetbal aan u voor:
Eric Ressing

Voorzitter

06-46597674

jeugdvoorzitter@vverix.nl

Bram Gotink

Secretaris

06-57065433

jeugdsecretaris@vverix.nl

Lennart Hogenelst

Wedstrijdsecretaris

06-54703730

jeugdwedstrijdsecretaris@vverix.nl

Toon klein Avink

Activiteiten / materialen

06-51312055

jeugdactiviteiten@vverix.nl

Eric Ressing

Coördinator junioren

06-46597674

jeugdvoorzitter@vverix.nl

Petra Stevens

Coördinator pupillen

06-14636088

coordinatorpupillen@vverix.nl

Toernooicommissie
De leden van de toernooicommissie zullen geen deel uitmaken van de jeugdcommissie, maar zullen zich
enkel toeleggen op de organisatie van het jaarlijkse huistoernooi voor de jeugd van v.v. ERIX.
Bas Weenink

Toernooien1

06-57077996

jeugdtoernooi@vverix.nl

Jacco Ressing

Toernooien2

06-39833757

jeugdtoernooi@vverix.nl

Vergaderschema Jeugdcommissie met jeugdleiders en -trainers
december 2020 / januari 2021

Jeugdleidersvergadering

Aanvang : 20.30 uur

juni / juli 2021

Jaarvergadering

Aanvang : 20.30 uur

Keeperstrainingen ERIX-Jeugd
De keeperstraining zal na overleg tussen keepers en leiding in de loop van het seizoen worden opgepakt.
De keeperstrainingen zullen dit seizoen geleid worden door:

Trainer pupillen O13 en jonger:
Robin Kamperman

Trainer junioren O15 en ouder:
Arno Leemreize
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Contributie Inning
v.v. ERIX maakt sinds vele jaren gebruik van automatische incasso van de verschuldigde contributie.
In september a.s. zal de overschrijving van het contributiegeld voor het seizoen 2020-2021 plaatsvinden. Aan eerstejaars jeugdspelers zal t.z.t. een machtigingsformulier worden overhandigd, welke
door de ouder(s)/verzorgers ingevuld dient te worden.
De contributie wordt bepaald op basis van elftalindeling en niet op van basis van leeftijd.
De contributie is voor het seizoen 2020-2021 als volgt:
-

JO19
JO17
JO15
JO13
JO12 & JO11
JO10, JO9 & JO8

:
:
:
:
:
:

€ 104,75
€ 91,50
€ 86,50
€ 81,00
€ 76,00
€ 71,00

Adviezen en opmerkingen



Nieuwe jeugdleden die zich tijdens het seizoen willen aanmelden, kunnen dit doen bij
Bram Gotink (06-57065433, jeugdsecretaris@vverix.nl).



Het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het seizoen worden opgezegd, maar wel vóór onderstaande datum. Tijdens het seizoen stoppen is niet gewenst en is ook in het nadeel van je team.



Afmelden met het oog op het komende seizoen dient uiterlijk vóór 31 maart 2021 te gebeuren
bij Bram Gotink (06-57065433, jeugdsecretaris@vverix.nl).
Bij afmeldingen na 31 maart zal een halfjaar contributie in rekening worden gebracht.



Aflastingen en wijzigingen in aanvangstijden worden vermeld op de website www.vverix.nl, deze
wordt door informatie komt direct vanaf de KNVB en heeft ten allen tijden de actuele informatie.



Bij blessures is er om de week op donderdavond vanaf 19.30 uur een fysiotherapeut aanwezig
op het complex. Heeft uw kind een blessure neem contact op met Eric Ressing (06-46597674).
Eric neemt dan vervolgens contact op met de fysiotherapeut en zorgt ervoor dat er wordt
gekeken naar de ernst en aard van de blessure of klacht en het vervolg, raadzaam dus!



Bij uitwedstrijden worden ouders geacht een paar keer mee te rijden. Indien u niet kunt
dient u zelf voor vervanging te zorgen.



Let erop dat u een inzittendenverzekering heeft voor 4 of 5 personen, in verband met het
meerijden bij de uitwedstrijden.



Jeugdspelers die in het bezit zijn van een rijbewijs, mogen bij uitwedstrijden niet zelf rijden.



Alle ERIX-leden spelen met sokken waarop het ERIX-logo staat. Aan nieuwe leden zullen deze
overhandigd worden. Sokken welke door de groei te klein zijn geworden of kapot zijn kunnen
worden geruild tegen een groter paar via de leiders van het team.
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Adviezen en opmerkingen (vervolg)



Bij koud weer zijn alle ERIX-leden verplicht om met lange broek te trainen.



SCHEENBESCHERMERS zijn verplicht, tijdens trainingen en wedstrijden.



Zet de naam -eventueel initialen- van uw kind in de kleren.



Laat uw kind geen waardevolle spullen meenemen naar het voetbalveld, zorg ervoor dat
de fiets op slot gaat, uw kind een hesje draagt in het donker en dat de verlichting werkt.



Sieraden mogen tijdens het voetballen niet gedragen worden. Dus oorbellen, kettingen,
horloges of piercings op andere plaatsen, uit- of afdoen voor je begint.



Voor drinken tijdens de rust wordt gezorgd, het is niet nodig om zelf drinken of snoep/
eten mee te nemen.



Heeft uw kind een ziekte of andere (lichamelijke) beperkingen, waarmee wij rekening dienen
te houden, meld dit dan bij één van de commissieleden, of bij de trainer c.q. leider. Ook als
er eventuele problemen in sociaal opzicht zijn (of kunnen ontstaan), meld dit dan a.u.b.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten.



Bij activiteiten die voor de ERIX-jeugd worden georganiseerd, wordt geen alcohol geschonken.



Voor zowel alle jeugdleden, als -trainers en -leiders is het niet toegestaan te roken op het
terrein van v.v. ERIX, voor, tijdens én na de activiteiten, trainingen én wedstrijden van
de jeugd. Op zaterdag geldt een algeheel rookverbod op sportpark "del Akker"!



Wij verzoeken ouders langs de lijn zich te onthouden van (negatief) commentaar op
de spelers, tegenstander of scheidsrechter. Het coachen van het team behoort toe
aan de leiders en coach.

Adresgegevens
Voetbalvereniging ERIX
Lievelderweg 120
7137 NB Lievelde (Gem. Oost Gelre)
Telefoon: 0544-37 71 12
Info@vverix.nl
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