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S.C. BUITENBOYS CLUBINFORMATIE

Veel gestelde
vragen
S

Ik heb een vraag waar kan ik terecht?
Stel je vraag gerust aan één van de Buitenboys kaderleden, de trainer,
teamleider of coördinator van jouw leeftijdscategorie. De namen en
contactgegevens van de coördinatoren staan op de website en zijn ook bekend
bij de teamleiders.

Velden en Kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333NA Almere
Telefoonnummer kantine: 036 5322197
E-Mail
: info@buitenboys.nl
Website : www.buitenboys.nl
Facebook : facebook.com/Buitenboys.sc/
Openingstijden kantine:
Maan-, dins- en donderdag:
Woensdag:
Vrijdag:
Zaterdag en Zondag:

In deze flyer geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over
SC Buitenboys.

15:30 - 22:30
15:30 - 22.30
16.30 - 22.30
08:00 - 18:30

Postadres
SC Buitenboys
Postbus 30058
1303 AB Almere
KNVB nr: BBDB56G District: West I
Bankgegevens Contributiebetalingen:
NL 37 INGB 0008 0304 69

Elke maandagavond is het bestuur tussen 20:00 en 20:30 beschikbaar in de
bestuurskamer (kantine) of per mail via het algemene e-mail adres:
info@buitenboys.nl. Vragen over de contributie of andere geldzaken kunnen
naar de penningmeester: penningmeester@buitenboys.nl. Voor de
ledenadministratie mailt u naar ledenadminstratie@buitenboys.nl.
Vragen en klachten over (ongewenst) gedrag worden behandeld door de
normen en waarden commissie: normenenwaarden@buitenboys.nl. Mails naar
dit adres worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Kan ik ook vrijwilliger bij de club worden?
Jazeker, de club draait op vrijwilligers. Wil je iets betekenen vraag het gewoon
aan het bestuur of mail naar info@buitenboys.nl
Hoe vindt de teamindeling plaats?
Voor de recreanten teams wordt de teamindeling voor het nieuwe seizoen
gedaan nadat alle contributiebetalingen, nieuwe inschrijvingen en opzeggingen
zijn verwerkt. Dan pas is immers bekend wie er het komende seizoen gaan
spelen. Er wordt getracht om teams bij elkaar te houden en ook persoonlijke
voorkeuren worden, mits tijdig aangegeven, mee gewogen. De coördinator is
primair verantwoordelijk voor de teamindeling. Voor selectieteams wordt de
indeling bepaald door de technische commissie samen met de selectie trainers.
Hoe kan ik de stand en het programma van mijn team in de Competitie of
Beker zien?
Alle standen, uitslagen ( vanaf O11) en wedstrijdprogramma’s kun je zien op
www.voetbal.nl. Voetbal.nl heeft ook een handige app voor op de Smartphone.
Voetbal.nl geeft de datum, tijd en locatie van wedstrijden weer en is een handig
middel voor teamleiders, spelers en supporters om alle uit en thuiswedstrijden
te plannen en in de agenda te zetten.
De website van Buitenboys heeft ook een overzicht van het programma van alle
uit- en thuiswedstrijden. Voor de Mini’s en de O8 is er een interne competitie,
deze wordt op de website van Buitenboys en via de coördinator aan de
teamleiders gecommuniceerd.
Ons team is ingedeeld in een te hoge klasse, hoe kunnen we dat aanpassen?
De indeling vindt plaats door de KNVB, op basis van eerdere clubresultaten. In
sommige gevallen kan een team in een andere klasse geplaatst worden na een
periode. Neem hiervoor via de teamleider contact op met de coördinator. Deze
kan het verzoek via het bestuur aan de KNVB doorgeven. Het is aan de KNVB
wat er met het verzoek gebeurt.

SC Buitenboys heeft een privacyverklaring volgens de AVG wet. Zie hiervoor de website. www.buitenboys.nl SC Buitenboys vraagt voor al haar vaste vrijwilligers
en personeel een VOG aan.

Welke voetbal kleding moet ik aanschaffen?
Alle benodigde artikelen voor zowel nieuwe leden als bestaande leden zijn direct uit voorraad leverbaar in de winkel van
Sport2000 Sportpaleis of online op www.sportpaleis.nl. Nieuwe leden (met uitzondering van de Mini’s en J08) zijn verplicht om
een pakket aan te schaffen bestaande uit een wedstrijdshirt, (rode)reserveshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen, bal en
hesje, aangevuld met eigen scheenbeschermers en voetbalschoenen naar keuze. Tijdens wedstrijden wordt zoveel mogelijk het
blauw/witte tenue gedragen. Het rode reserveshirt is alleen voor gevallen waarin de tegenstander in dezelfde kleuren speelt.
Het rode shirt is dus geen “uit” shirt. Voor selectieteams gelden aanvullende tenue eisen, deze worden apart aan selectieleden
kenbaar gemaakt. Keepers dragen een Hummel keepertenue met keepershandschoenen naar eigen keuze. Tijdens wedstrijden
en trainingen is het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers verplicht! Ook kan je bij Sportpaleis terecht voor je
Buitenboys trainingspak, trainingsbroek, trainingstop, voetbaltas, trainingsbal en regenjack. Het is aan te raden deze aan te
schaffen echter niet verplicht.
Waarom moeten ouders ook trainingen verzorgen, wij betalen toch ook contributie voor een trainer?
De contributie is voornamelijk voor de vaste lasten van de club, zoals de huur voor de velden en het clubgebouw van de
gemeente en personeelskosten (zoals de barmedewerker, hoofdtrainer en schoonmaak). De meeste andere functies bij de club,
bestuursleden, coördinatoren en ook trainers worden gedaan door vrijwilligers. Er zijn simpelweg niet genoeg trainers voor alle
teams en het inhuren van betaalde trainers zou een onmogelijke kostenpost zijn. Vandaar dat ook de inzet van ouders bij een
voetbalvereniging wordt gevraagd.
Waarom hebben wij geen scheidsrechter bij de wedstrijd?
Het is de verantwoordelijkheid van het thuisspelende team om iemand te regelen die fluit tijdens de wedstrijd. Vaak is dit een
ouder van het thuisteam. Buitenboys heeft echter ook een eigen, succesvol, programma om vrijwilligers op te leiden tot
(jeugd)scheidsrechter. Met deze ploeg van scheidsrechters proberen wij alle thuiswedstrijden van arbitrage te voorzien. Maar
het is dus geen garantie dat er bij elke wedstrijd ook een scheidsrechter aanwezig is. Bent je geïnteresseerd om zelf
scheidsrechter te worden neem dan contact op via scheidsrechterzaken@buitenboys.nl
Waarom mogen ouders/verzorgers en/of supporters niet op het veld tijdens trainingen of de wedstrijd?
Voor spelers is het belangrijk dat zij eenduidig aanwijzingen krijgen over het spel en kinderen zelf het spel kunnen maken. Zo
kunnen ze zelf het spel leren en zich verder ontwikkelen. Het is belangrijk dat alleen de coach of de trainer aanwijzingen geeft
tijdens een wedstrijd of training. Daarom wordt u verzocht om achter de hekken te blijven en het commentaar te beperken tot
positief aanmoedigen!
Wat is het verschil tussen selectie en recreatie voetbal?
De selectieteams zijn het visitekaartje van de club. Selectiespelers zijn de spelers van Buitenboys met een bovengemiddeld
voetbaltalent. Zij spelen in selectieteams onder begeleiding van gekwalificeerde trainers en coaches waarbij de doelstelling is
het voetbaltalent te ontwikkelen en resultaat te scoren in de competities. Van selectiespelers wordt als tegenprestatie meer
verwacht qua inzet, aanwezigheid op trainingen en wedstrijden. Het recreanten voetbal is voor alle andere spelers waarbij het
vooral ook gaat om de prachtige voetbalsport te beoefenen.
Hoe kom(t) ik (mijn zoon of dochter) in de selectie?
Voor de selectie word je gevraagd. Buitenboys heeft een vaste procedure om spelers voor de selectieteams te selecteren. Deze
procedure staat onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. Naast de talentendagen die ruim van tevoren aan de
spelers kenbaar worden gemaakt, kan een speler ook opvallen bij de trainers, TC en scouts van Buitenboys doordat zij trainingen
en wedstrijden periodiek bekijken en op deze wijze is iedereen in beeld.
Wat is clubdienst?
Elk lid vanaf 16 jaar of de ouder/verzorger van leden onder de 16 jaar is verplicht clubdienst te draaien. De clubdienst wordt
ingeroosterd aan de hand van een roulatieschema zodat elk team hiervoor aan de beurt komt. De clubdiensten vinden plaats in
het weekend en duren 1 dagdeel (een ochtend van 07:45 tot 13:15 of een middag van 13:00 tot 19:00). Voor elke clubdienst zijn
6 mensen per team nodig: 2 personen voor achter de bar, 2 toezichthouders, 2 personen voor het wedstrijdsecretariaat. Voor
teams met minderjarige leden geldt dat de clubdienst wordt uitgevoerd door 6 ouders, of twee ouders en 4 spelers van
minimaal 16 jaar of ouder uit het aangewezen team. De clubdiensten worden 4 tot 2 weken voor aanvang van de clubdienst via
de coördinator aan de betreffende teamleider bekend gemaakt en ook op de website gepubliceerd. De teamleider zelf is
vrijgesteld van de clubdienst. Elk team is zelf verantwoordelijk voor het leveren van voldoende mensen voor de clubdienst. Een
11-tal heeft 2 x clubdienst per seizoen. De teamleider deelt het team in 2-en op alfabetische volgorde. Ieder lid of
ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor zijn dienst en bij afwezigheid zelf vervanging regelt of eventueel ruilt met een
andere ouder/verzorger. Bij niet verschijnen tijdens de clubdienst kan de speler pas weer spelen na het inhalen van de dienst.
Ik heb twee (of meer) kinderen in verschillende teams, moet ik dan voor beide teams clubdienst draaien?
Het antwoord hierop is: ja. De clubdienst is namelijk vastgesteld en georganiseerd per team en niet per lid/ouder. Voor elke
clubdienst zijn 6 personen nodig. De teamleider is vrijgesteld van clubdiensten.
SC Buitenboys heeft een privacyverklaring volgens de AVG wet. Zie hiervoor de website. www.buitenboys.nl SC Buitenboys vraagt voor al haar vaste vrijwilligers
en personeel een VOG aan.

