Regels en afspraken voor spelers jeugdafdeling SVEB/Sporting ST
 Elke speler en vrijwilliger dient zich te gedragen naar de gedragsregels zoals die door
SVEB/Sporting ST zijn opgesteld.
 Een lid is alleen gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen indien tijdig de contributie
is voldaan.
 Elke speler dient zichzelf bij verhindering tijdig af te melden bij zijn trainer/leider zowel voor
trainingen als voor een wedstrijd.
 Spelers hebben recht op speeltijd tijdens wedstrijden mits ook aan trainingen wordt
deelgenomen.
 Spelers dienen altijd op tijd aanwezig te zijn voor een training en wedstrijd. De tijden staan
vermeld op de website van Sporting ST en SVEB.
 Voor elk team wordt een roulatieschema opgesteld voor het rijden naar uitwedstrijden,
wassen tenues en kantinedienst. Indien een speler (of zijn/haar ouders) niet kan op de
aangegeven datum dan dient zelf voor vervanging gezorgd te worden.
 De trainer en/of de leiders bepalen de opstelling en dit dient gerespecteerd te worden door
spelers en ouders.
 Iedereen kan verplicht worden om bij een ander team in te vallen indien dat team
onvoldoende spelers beschikbaar heeft.
 Het dragen van oorbellen, kettingen, horloges, ringen of andere sieraden is tijdens trainingen
en wedstrijden verboden.
 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht voor zowel trainingen als wedstrijden.
 Douchen na een wedstrijd is verplicht voor alle teams. Douchen na de training is verplicht
vanaf JO11.
 Schoenen worden niet in de kleedlokalen schoongemaakt, dit kan buiten op de daarvoor
bestemde plaatsen.
 Kleedlokalen worden na afloop van trainingen en wedstrijden netjes en schoon
achtergelaten. Bij thuiswedstrijden geldt dit ook voor het lokaal van de tegenstander.
 Iedere speler van de jeugdafdeling dient te beschikken over eigen broek en sokken welke zijn
te verkrijgen via de vereniging.
 SVEB/ Sporting ST levert de shirts per team en deze worden alleen tijdens wedstrijden
gedragen en worden middels een roulatiesysteem door de ouders/verzorgers gewassen.
 Kleding en materialen die in bruikleen zijn gegeven door de vereniging dienen aan het einde
van het seizoen in goede staat te worden ingeleverd. Bij vermissing of schade aan het
materiaal zal de vereniging de schade op het lid verhalen.
 Materialen van de vereniging worden na gebruik weer op de juiste plaats opgeruimd.
 De verenigingen zijn bevoegd , in voorkomende gevallen, een beroep te doen op leden voor
zelfwerkzaamheid.
Disciplinaire maatregelen
Bij het niet nakomen van de Regels en Afspraken zijn Leiders en Trainers bevoegd een disciplinaire
maatregel op te leggen aan een speler. Dit in de vorm van een reservebeurt van maximaal 1
wedstrijd per incident. De speler dient wel aanwezig te zijn bij de wedstrijd. De maatregel zal ook
worden toegelicht aan het team. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag zal in overleg met de
jeugdcommissie een gesprek plaats vinden met de speler en/of ouders. Mocht hieruit geen passende
oplossing volgen dan kan het Bestuur verdere sancties opleggen.
In gevallen waarin deze Regels en Afspraken niet voorzien beslist de Jeugdcommissie, daar waar
nodig in overleg met het Bestuur.

Gedragsregels
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Toon respect voor anderen
Zorg voor een sportieve sfeer en draag SVEB/Sporting ST positief uit
Ga zorgvuldig om met accomodatie en materialen
Discrimineer en pest niet
Gebruik geen verbaal en/of fysiek geweld
Spreek elkaar aan op verkeerd gedrag
Afspraak is afspraak!

