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Beste ouders/verzorgers van nieuwe leden.
Van hart welkom bij de jeugdafdeling van SV Leunen.
We zijn bijzonder verheugd dat Uw zoon of dochter
zich heeft aangemeld bij de club.
Het is natuurlijk een taak van ons allemaal om onze
jeugd zo veel mogelijk te ondersteunen bij het
uitoefenen van hun hobby, het voetbal.
Hierbij willen wij als commissie voetbal proberen om
goede randvoorwaarden te scheppen voor vrijwilligers ,
zodat zij datgene kunnen doen waar ze voor gevraagd
zijn.
Ook op U als ouder/verzorger willen we een beroep
doen. Er zal van U gevraagd worden enkele keren per
jaar te rijden naar uitwedstrijden. Bovendien is er altijd
behoefte aan vrijwilligers voor diverse taken binnen de
vereniging.
In deze map vind U alle informatie die U nodig hebt.
Mocht U toch nog vragen hebben, dan kun U altijd
terecht bij één van de leden van de commissie voetbal,
welke verderop in deze map genoemd zullen worden.

Commissie voetbal SV Leunen
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HUISREGELS JEUGD SV LEUNEN
● Samenstellen elftallen voor de wedstrijden
De elftallen worden zoveel mogelijk aan het begin van het seizoen vastgesteld.
Wijzingen zoals afgelasting, afmelding van een speler, het schuiven met spelers
door tekorten elders, etc. dienen de donderdagavond om 21.00 uur op de
opstellingen te worden vermeld door de leiders of de wedstrijdsecretaris. Dit is
tevens ook een goede gelegenheid voor een gezellig samenzijn met andere
kaderleden.
Iedere speler dient te spelen in het elftal waar hij/zij is opgesteld. Het kan dus zo
zijn dat dit in een ander elftal is. Er wordt dan ook van elke speler verwacht dat
hij iedere week de opstellingen raadpleegt voor eventuele wijzingen. Een speler
kan zich dus nooit verweren met: “dat wist ik niet.”
Men moet zich afmelden als men niet kan meedoen met een wedstrijd. Als men
zonder geldige reden niet komt opdagen, zal men daar een gepaste straf voor
moeten krijgen.
1 keer niet komen opdagen, 1 wedstrijd geschorst.
2 keer niet komen opdagen, 2 wedstrijden geschorst.
3 keer niet komen opdagen, wordt hij hierover door de coördinator op
aangesproken en zullen er maatregelen worden genomen.
Deze regels zullen streng worden toegepast. De leiders worden verzocht hier op
toe te zien en een en ander te melden bij de desbetreffende coördinator.
● Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma van elke week wordt bekend gemaakt in de Peel en
Maas en LVH-courant. Zoals al eerder vermeld dient echter iedere speler de
opstelling te raadplegen voor vertrek en tijd van aanvang.
De opstellingen die vrijdag op de internetsite staan van SV Leunen zijn bindend.
● Spelerspas
Alle spelers uit de JO19 t/m JO13-jeugd dienen te beschikken over een digitale
spelerspas. Geen pas = niet spelen.
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● Vervoer
Ouders worden dringend verzocht om te rijden bij uitwedstrijden. De leiders van
een team krijgen hiervoor een schema. Het is de bedoeling dat ouders zelf voor
vervanging zorgen als zij op een dag niet kunnen.
Vertrektijden dienen ruim genoeg voor de aanvang van de wedstrijd te worden
genomen, zodat men rustig en veilig kan rijden. Deze tijden worden op de
donderdagavond bij de samenstelling van de elftallen bepaald en op de
opstelling vermeld.
Leiders dienen er op toe te zien dat de verkeersregels in acht worden genomen
en daar eventueel ouders op aan te spreken. Iedere speler dient in ieder geval een
eigen zitplaats te hebben en zijn gordel te dragen (ook als die achter aanwezig
is), niet meer kinderen als gordels in de auto. Draag er dus zorg voor dat er
steeds voldoende wagens aanwezig zijn.

● Meisjes
Voor meisjes in je team of dat van de tegenstander dient een apart kleedlokaal
ter beschikking te zijn. Mocht er geen lokaal voorhanden zijn dan kan dit
eventueel ook een scheidsrechterlokaal zijn. Bij voorkeur scheidsrechterlokaal
1 omdat daar geen sleutels hangen.
Bij gebruik moet dit ook na afloop gepoetst worden.
Houdt er rekening mee dat als je sleutels voor een lokaal wil pakken er
misschien meisjes in scheidsrechterlokaal 2 zitten.
● Pesten
Pesten wordt niet getolereerd. Een woordje hier en daar is niet te voorkomen
maar herhaaldelijk pesten wel. Er wordt dan ook aan de leiders en trainers
gevraagd om hier streng op toe te zien. Neem eventueel contact op met de
desbetreffende coördinator als je niet goed weet wat je er mee moet doen, of als
het blijft gebeuren.
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● Medische begeleiding
Er bestaat de mogelijkheid om opgelopen sportblessures te laten behandelen op
het sportpark door Bart Baken (tel. 06-46278210). Men dient dan wel eerst van
tevoren een afspraak met hem te maken. Voor eventueel gebruikte materialen
wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook jeugdleden zijn hier welkom!
● Ongevallen
Bij blijvend letsel ten gevolge van een blessure opgelopen bij wedstrijden of
trainingen dient dit altijd door gegeven te worden aan de secretaris. Deze kan dit
dan melden bij de verzekeringsmaatschappij van de KNVB.
Alle overige huisregels die hier niet vermeld worden kan men vinden in de
circulaire van het lopende seizoen op www.svleunen.nl.

Vrijwilligersbeleid SV Leunen
Vrijwilligers nemen binnen de jeugd van SV Leunen een belangrijke plaats in,
de vereniging is sterk afhankelijk van de inzet van deze groep mensen.
We kunnen best stellen dat de continuïteit van de vereniging in belangrijke mate
wordt bepaalt door de beschikbaarheid van deze vrijwilligers in de toekomst.
De duur en de mate van hun inzet zijn vaak verschillend.
Als bestuurder moet je constant in beweging zijn om het aantal vrijwilligers op
peil te houden, dan wel aan te vullen. Dit kost veel tijd en energie.
Ouders/verzorgers van nieuwe leden worden dan ook uitgenodigd zich in te
zetten voor de vereniging. Ten slotte zijn we er met z’n allen verantwoordelijk
voor, om onze kinderen te kunnen laten sporten.
Op de volgende pagina staan de diverse taken die binnen de vereniging door
vrijwilligers uitgevoerd worden.
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Vrijwilligers taken Sv Leunen;
Jeugdafdeling:

Seniorenafdeling:

- Commissie voetbal
 Voorzitter
 Coördinator senioren
 Coördinator A/B-jeugd
 Coördinator C/D-jeugd
 Coördinator E/F-jeugd
 Technisch coördinator senioren
 Technisch coördinator A/B-jeugd
 Technisch coördinator C/D-jeugd
 Technisch coördinator E/F-jeugd
 Coördinator opleidingen
- wedstrijdsecretaris E-F
- wedstrijdsecretaris A-B-C-D
- jeugdleider
- jeugdtrainer
- pupillenscheidsrechter
- juniorenscheidsrechter
- kantine beheer
- kantine personeel
- organisatie winterprogramma
- organisatie sport en spellendag
- organisatie afsluitdag
- organisatie kader feestavond
- organisatie toernooien
- organisatie pupil van de week
- organisatie penaltybokaal
- organisatie jeugdscheidsrechters
- opstelling maken
- materiaalbeheer
- keuring terreinen
- internet

- Hoofdbestuur
 voorzitter
 secretaris
 penningmeester
 bestuurslid
- wedstrijdsecretariaat
- ledenadministratie
- medische begeleiding
- consul KNVB
- keuring terreinen
- belijnen velden
- accommodatie onderhoud
- materiaalbeheer
- veldenbeheer
- kantinebeheer
- kantine personeel
- sponsor commissie
- internet
- publicatie
- opstelling
- trainers
- leiders
- scheidsrechters
- grensrechters
- omroeper
- kassa personeel

Als er een taak tussen zich waar U interesse voor heeft, neem dan contact op met
één van de bestuurleden.
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Belangrijkste telefoonnummers en
emailadressen:
Coördinator JO19-JO13:
Elvira Keijsers, tel. 06-12615755, email: jc13-19@svleunen.nl
Coördinator JO12-JO7:
Marian Willems: tel. 06-29201665, email: jc7-12@svleunen.nl
Wedstrijdsecretariaat JO19-JO13:
Vivian Cornelissen, 06-12022288, email: ws13-19@svleunen.nl
Wedstrijdsecretariaat JO12-JO7 :
Nicole Derikx, tel. 06-53896227, email: ws7-12@svleunen.nl
Ledenadministratie: Bas Stoks, tel. 0478 - 588245 of Richard Janssen tel.
0478-853419 of via ledensecretariaat@svleunen.nl
(Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen, dan kan dit ook via het formulier op onze site, ga hiervoor
naar http://www.svleunen.nl/contact/wijz-lidgegevens of mail naar ledensecretariaat@svleunen.nl)

Kantine SV Leunen: 0478-583351
Voor eventuele overige gegevens van andere kaderleden raadpleeg de circulaire
op de internetsite of ga op de internetsite naar contact
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