Spelregels voor het gebruik
van Velden en Materialen.

Deze ‘spelregels’ zijn bedoeld voor trainers, leiders en aanvoerders
okt 2015

Velden en Kleedkamers








Toewijzing velden door veldcommissaris (Cor van Ipenburg)
o Wedstrijden A-categorie gaan voor B-categorie.
o Wensen kenbaar maken is prima, beslissingen aanvechten niet.
Een afgekeurd veld mag absoluut niet betreden worden.
o Zie Afgelastingen op de website en meldingen bij kleedkamers/kantine.
o Let bij neerslag ook zelf op of veld nog wel bespeelbaar is.
Doelgebieden ontzien – niet gebruiken bij trainen en inspelen!
o Losse doelen kunnen elders op veld geplaatst worden voor inschieten.
E-teams mogen na de wedstrijd geen penalties nemen op het wedstrijdveld.
o Pupillenveld is wel beschikbaar.
Na gebruik veld alle doelen etc. weer op hun vaste plek terugzetten.
o Doelen op kunstgrasvelden weer inklappen en op slot doen.
Na elk gebruik kleedkamers deze netjes achterlaten.
o Minimaal aanvegen en rommel in de prullenbak.
o Thuisteam checkt ook kleedkamer tegenstander
Zelf alcoholische dranken meenemen naar het complex mag absoluut niet.

Ballen en andere materialen





Elke trainingsgroep en elk team krijgen een vast aantal ballen aan begin
seizoen en daar moet je het ook mee doen.
o Alle ballen na training of wedstrijd weer verzamelen en tellen.
o Meld het bij Rinus als je een bal niet te pakken kan krijgen.
o Aan einde seizoen alles weer inleveren bij Jacqueline.
o Ook jeugd-teampassen en Cv100 keepersets weer inleveren.
Elke trainingsgroep heeft een eigen ballenkast met eigen sleutel.
Ballen, en vooral ook hesjes, zodanig opbergen dat ze goed kunnen drogen.

Kledingplan






Trainers moeten mutaties in jeugdselecties direct doorgeven aan
kledingplan@voorschoten97.nl
o selectieverlaters opdragen om selectiekleding in te leveren
o jeugdverlaters opdragen om alle kleding in te leveren
A-categorie teams hebben een eigen set shirts met rugnummers en zijn zelf
verantwoordelijk dat de set compleet blijft.
o shirt innemen van ‘binnenkomende’ speler en doorgeven aan speler die
A-categorie verlaat.
Gevonden kleding terug te vragen bij Jacqueline Oerlemans.

De vereniging, dat ben je zelf!

