2018 - 2019
S.C. BUITENBOYS CLUBINFORMATIE

Teamleider
of Coach
S
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:

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

Beste Teamleider,
Allereerst bedankt namens de hele club dat je voor jouw team de rol van
teamleider op je wilt nemen. Zonder vrijwilligers zoals jij kan Buitenboys niet
bestaan. In deze flyer proberen we een overzicht te geven wat de taken van een
teamleider zijn.
Teamleider
Als teamleider, het woord zegt het al, ben je allereerst de leider van het team. Je
bent het 1e aanspreekpunt voor spelers (en hun ouders) en vormt via de
coördinator van jouw leeftijdscategorie het aanspreekpunt voor alle communicatie
tussen jouw team en de club. Soms ben je als teamleider ook coach en of trainer.
Als teamleider communiceer je de trainings- en wedstrijddata door aan je
teamleden en/of hun ouders. De meeste teamleiders gebruiken hiervoor een
WhatsApp groep op de smartphone. Voor elke wedstijd communiceer je de datum
en locatie van de wedstrijd naar je team. Speel je op zaterdag dan is het
bijvoorbeeld handig dit uiterlijk op donderdag te doen zodat je ook de
aanwezigheid van alle spelers kunt controleren. Alle wedstrijddata kan je vinden op
www.voetbal.nl. Teamleiders die officieel via de club geregistreerd staan kunnen
ook inloggen op de wedstrijdzaken app van de KNVB.
Vermeld in welk tenue (alleen in rood shirt indien tegenstander blauw/wit speelt)
het team gaat spelen en waar en hoe laat je wilt verzamelen.
Als coach ben je verantwoordelijk voor het team tijdens de wedstrijd: de opstelling,
de wissels etc. Zorg vooral voor een prettige sfeer en bedenk dat de kinderen geen
“Champions League” spelen. Geef alle teamleden in principe evenveel kans en
speeltijd zodat iedereen plezier heeft en zich optimaal ontwikkelt.
Op de website van de KNVB https://www.knvb.nl/doe-mee/trainer-coach kan je
veel info terug vinden over coaching van teams. Ook vind je op de site van de
KNVB, uitleg over de verschillende spelvormen per leeftijdscategorie en de
spelregels.
Is je team niet compleet, meld dit dan zo snel mogelijk aan je coördinator en
wedstijdzaken. Bij je coördinator kan je sowieso terecht voor al je vragen over
jouw team en de indeling.
Voor thuiswedstrijden krijg je afgelastingen te horen via de club. Afgelastingen kan
je ook vinden op de website en Facebookpagina van Buitenboys en op
www.voetbal.nl Het is raadzaam deze in de dagen en uren voor de wedstrijden
goed in de gaten te houden. Vooral als er slecht weer wordt voorspeld.
Als teamleider heb je recht op koffiebonnen voor de kantine, deze kan je via jouw
coördinator krijgen.
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. Een 11-tal heeft 2
x clubdienst per seizoen. De teamleider deelt het team in 2-en op alfabetische
volgorde in. Ieder lid of ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor zijn dienst en
bij afwezigheid zelf vervanging te regelen 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.

1

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.

Als teamleider of coach ben je ook een visitekaartje van onze club en ben je medeverantwoordelijk de normen en waarden van
onze club uit te dragen. De begeleiding van de teams dient bij de trainingen/wedstrijden ervoor te zorgen dat:
 Er meegeholpen wordt bij het uitzetten van de velden (doelen, hoekvlaggen etc.)
 De kleedkamer netjes, opgeruimd en schoon achtergelaten wordt.
 Het wedstrijdformulier wordt ingevuld via app (indien van toepassing).
 De leider van de tegenstander welkom wordt geheten bij onze club.
 Alle spelers handen schudden na afloop van de wedstrijd.
 De coach aan de zijlijn van het veld staat, ter hoogte van de middenlijn dus niet achter het doel, en niet aan dezelfde
kant als de spelbegeleider (t/m O10).
 Er meegeholpen wordt door teamleden en ouders met het opruimen van het veld na afloop van de wedstrijd
Heb je vragen over of moeite met het (sport) gedrag van een Buitenboys lid of bezoeker? Meld het dan aan de Normen en
waardencommissie, zij luisteren naar je verhaal en kunnen u deskundig adviseren. Dit kan via ons speciale emailadres:
normenenwaarden@buitenboys.nl
Van ouders van Mini tot en met 011 spelers verwachten wij dat er bij iedere training en wedstrijd een ouder/verzorger aanwezig
is. Ouders dienen zelf voor vervoer naar de uitwedstrijden te zorgen. Vaak kan er met elkaar meegereden worden maar dat
dient onderling geregeld te worden.
Scheidsrechters
Buitenboys probeert voor elke wedstrijd een scheidsrechter te regelen. De
scheidsrechters zijn ook vrijwilligers en worden ingedeeld op basis van
beschikbaarheid en vrijwilligheid. Het kan dus voorkomen dat een team bij
thuiswedstrijden zelf iemand via de teamleider moet aanwijzen om de
wedstrijd te fluiten. De grensrechter dient altijd vanuit het team zelf
geregeld/aangewezen te worden. Via de club is er de mogelijkheid om
opgeleid te worden tot scheids- of grensrechter.
Toernooien
Van alle Buitenboys teams wordt verwacht dat zij deelnemen aan hun eigen
Buitenboys thuistoernooi, die gepland staan in de 1e 2 weekenden van juni
2019. De leiders kunnen bij de toernooicommissie aangeven hoeveel
uittoernooien zij willen spelen. De eerste twee weekenden van juni 2019 zijn
de thuistoernooien.
Trainer
Mogelijk heeft het team al een trainer, mogelijk zelfs met veel ervaring en eventuele diploma’s maar heel vaak zijn er ouders
nodig om de taak van leider of trainer te vervullen. Een team kan niet trainen/spelen zonder dat er ouders zijn die deze taak op
zich hebben genomen. Tot en met de O13 worden trainingen verzorgd via de voetbalschool. Vanaf de 014 (uitgezonderd
selectieteams) dienen teams zelf voor een trainer te zorgen.
Het trainingsschema staat op de website. Ook is er de app VTON waarin veel trainingen en oefenstof worden uitgelegd. Een
inlogcode voor VTON is via de technische commissie te krijgen. Trainers kunnen via de technische commissie ondersteuning en
soms ook een opleiding krijgen. Ze zijn te bereiken via vtz@buitenboys.nl
Communicatie
De coördinator is de vaste aanspreekpersoon voor de teamleider. Via de coördinator ontvangt de teamleider alle informatie.
Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij de coördinator op de hoogte houdt van wat speelt binnen zijn/haar team.

t/m 7
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