2018 - 2019
S.C. BUITENBOYS CLUBINFORMATIE

Welkom bij S.C. BUITENBOYS,

Algemene leden
informatie
S

Wij als bestuur zijn erg blij dat je bij onze prachtige club
voetbalt of komt voetballen! In deze flyer hebben we de
belangrijkste informatie van onze club samengevat.

Velden en Kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333NA Almere

Kijk voor meer informatie ook op onze website en
Facebookpagina.

Namens het bestuur en mijzelf wens ik je veel
voetbalplezier!

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:

Richard Langeveld,
Voorzitter
Alle benodigde artikelen voor zowel nieuwe leden als bestaande
ledenbestuur
zijn

Tenue

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 de volgende kleding aan te schaffen bestaande uit een
wedstrijdshirt, (rode)reserveshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen, bal en
hesje, aangevuld met eigen scheenbeschermers en voetbalschoenen naar
keuze.

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

Postadres
SC Buitenboys
Postbus 30058
1303 AB Almere

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, want het thuisteam dient in
het reserveshirt te spelen.

KNVB nr: BBDB56G District: West I

Voor selectieteams gelden aanvullende tenue eisen, deze worden apart aan
selectieleden kenbaar gemaakt.

Bankgegevens Contributiebetalingen:
NL 37 INGB 0008 0304 69

Keepers dragen een Hummel keepertenue met keepershandschoenen naar
eigen keuze.
Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van voetbalschoenen en
scheenbeschermers verplicht net als het bij je hebben van bal en hesje.
Ook kan je bij Sportpaleis terecht voor je Buitenboys trainingspak,
trainingsbroek, trainingstop, voetbaltas, trainingsbal en regenjack.
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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.

WEDSTRIJDEN
Vanaf de Onder 9 (O9) teams wordt er in KNVB competitie- en Beker verband gespeeld. De poule en klasse indeling wordt
gedaan door de KNVB. De KNVB stelt ook de wedstrijd data en tijdstippen vast. Op de website van Buitenboys is de
wedstrijdindeling te vinden. Deze is ook te vinden op www.voetbal.nl, hiervan is ook een handige app te downloaden. Hiermee
heb je altijd beschikking over de laatste wedstrijd informatie. De mini’s t/m de 08 spelen een eigen, interne competitie. Het
schema hiervan wordt via de website van Buitenboys en de coördinator/teamleiders gecommuniceerd.

TRAININGEN
Jaarlijks wordt er een trainingsschema vastgesteld. Op de website is het trainingsschema voor jouw team te vinden. Op het
schema staat op welk veld en welk tijdstip er getraind wordt. Over het algemeen traint elk team 2 keer per week. Deze
informatie kan je ook opvragen bij de teamleider van jouw team. Tot en met de O13 worden trainingen verzorgd via de
voetbalschool m.b.v. trainers, stagiaires en ouders. Vanaf de 014 (uitgezonderd selectieteams) dienen teams zelf voor een
trainer te zorgen. Trainen is een belangrijk onderdeel van het voetbalspel, het is dus belangrijk op de trainingen aanwezig te zijn
zodat je ook als team klaar bent voor de wedstrijden.

AFGELASTINGEN
Afgelasting van trainingen wordt gedaan via de website, Facebook en Twitter van S.C. Buitenboys. En voor zover mogelijk via de
trainers, coördinatoren en teamleiders.
Alle afgelastingen van thuiswedstrijden gaan via het
wedstrijdsecretariaat. Deze lichten de coördinator in die
vervolgens de teamleider inlicht. De teamleider
informeert de spelers. Afgelastingen worden ook op de
website, Facebookpagina en Twitter van Buitenboys
vermeld. Ook www.voetbal.nl vermeldt afgelastingen.
Kijk bij uitwedstrijden ook op de site(s) van de
tegenstander voor de laatste informatie.

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 roulatie schema 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, trainer 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.
Vrijwilligers
Zoals elke voetbalclub zijn wij voor de organisatie van de club, het verzorgen van de trainingen, scheids- en grensrechters,
toezichthouders etc. afhankelijk van vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor de club stuur dan een mail naar info@buitenboys.nl
of maak dit bekend aan uw teamleider/coördinator.

NORMEN EN WAARDEN
Positief aanmoedigen wordt gewaardeerd, echter
achter de hekken of op de stoep en niet op het veld
Alleen de coach en trainers geven aanwijzingen en
staan bij het speelveld
Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar
Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast
Je accepteert het gezag van de scheidsrechter
Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur
Geen alcohol/sigaretten op het veld of in de kleedkamer
Naleving van verenigingsregels

Heeft u vragen over of moeite met het (sport) gedrag van een Buitenboys lid of bezoeker? Wij luisteren graag naar uw verhaal
en kunnen u deskundig adviseren. Dit kan via ons speciale emailadres: normenenwaarden@buitenboys.nl
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