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VOOR
WOORD

Beste SVM’ers,
Als voorzitter van onze mooie voetbalclub heb ik de eer om me via dit voorwoord tot jullie te
mogen richten. In een vreemd jaar, waarin de corona-crisis invloed heeft op ons dagelijks leven,
staan we toch aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021. Gelukkig maar. Het
afgelopen voetbalseizoen werd plots afgekapt en niemand wist hoe het nu verder zou gaan. We
zijn daarom maar al te blij met het feit dat de competitie dit seizoen weer ‘gewoon’ van start kan
gaan en dat we zowel de senioren als junioren weer aan het werk kunnen zien in ons geliefde
geelzwarte tenue. Uiteraard met inachtneming van de geldende RIVM- maatregelen.
Via deze weg wil ik jullie graag informeren over een aantal zaken binnen onze club. Allereerst zijn
we met het aanstellen van Dave Linssen als hoofdtrainer van het eerste elftal een nieuwe weg
ingeslagen. Met Dave hebben we gekozen voor een oud- SVM’er die de club kent en weet hoe hij
met onze talentvolle selectie wil gaan spelen. Wij hebben alle vertrouwen in zijn voetbalvisie. Ook
wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om Brahim Raïs te bedanken voor de afgelopen twee
seizoenen als hoofdverantwoordelijke van ons eerste elftal.
Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen rondom ons kunstgrasveld dat in het najaar 2020 gerealiseerd gaat worden. Hierbij worden ook meteen andere zaken rondom ons complex veranderd en
opgeknapt. Met dit project zijn we al lange tijd bezig en ik ben dan ook zeer content dat het nu
eindelijk zijn beslag gaat krijgen.
Verder is er een wijziging in de samenstelling van het bestuur te melden. Wim Goossens is sinds
dit seizoen de nieuwe penningmeester van SVM. De samenstelling van het bestuur is mijns
inziens een goede mix van ervaren mensen en jonge, spelende leden die ieder hun specifieke
taak heb-ben. Maar natuurlijk zijn wij als ons bestuur slechts een klein radartje in het geheel. Via
deze weg wil ik dan ook mijn grote dank uitspreken aan de vele vrijwilligers binnen onze club.
Zonder hen kan SVM simpelweg niet functioneren.
En daarmee wil ik ook meteen een oproep doen. Er zijn weliswaar veel vrijwilligers, maar zijn er
ook nog genoeg vacante posities. Zo zijn we nog steeds op zoek naar mensen die in kantine een
keuken-, bar- en/of poetsdienst willen draaien. Maar ook trainers, leiders, scheids- en grensrechters hebben we hard nodig. Om ervoor te zorgen dat onze (jeugd)leden kunnen blijven voetballen is het invullen van deze ‘vacatures’ van essentieel belang. Ik wil dan ook iedereen - ouders/
ver-zorgers/broers/zussen/vrienden/leden- dringend verzoeken om te bekijken welke
mogelijkheden jij hebt om een steentje bij te dragen aan onze vereniging.
En natuurlijk. Het kost tijd, maar ik spreek uit ervaring dat men er ook heel veel voldoening voor
terugkrijgt. Bovendien luidt een aloud gezegde niet voor niets ‘vele handen maken licht werk’.
Hoe dan ook wens ik iedereen binnen SVM een prachtig seizoen toe en blijf vooral gezond! En
mocht u vragen hebben? Spreek me gerust aan. Samen zijn we SVM!

Met vriendelijke groet,
Martin Dormans
Voorzitter vv SVM

Geschiedenis S.V.M. Munstergeleen

V.v. SVM werd op 28 juli 1928 opgericht in een voormalige kapperssalon gelegen aan het hoekpunt van de Overstraat-Lichtenberg in Munstergeleen. Na enkele omzwervingen door de jaren
heen is de voetbalclub nu gevestigd op het schitterende complex aan de Burgemeester Smeetstraat. In 2018 heeft de club op een grootse manier het 90- jarig jubileum gevierd.
In de 91 jaar dat SVM nu bestaat heeft men van de hoofdklasse tot en met de 6e klasse gevoetbald. De hoogtijdagen werden beleefd in de jaren zeventig toen SVM zelfs in de Hoofdklasse
uitkwam. Enkele gerenommeerde namen van toen zijn Andre Spijkers (‘jonge Sjpiek’), Andre
Spijkers (‘ouwe Sjpiek’), Piet Coonen, Hay Halmans en Vincent Dols. Allemaal namen die voor de
oudere garde SVM’ers nog bekend in de oren klinkt.
In de jaren tachtig tot en met midden jaren negentig voetbalde SVM hoofdzakelijk op 3e klasse
niveau, maar degradeerde de club 1995 naar de 4e klasse. Uiteindelijk wist men in 1998 weer
kampioen te worden om vervolgens weer een aantal jaren tussen de 4e klasse en zelfs 6e klasse
te blijven voetballen. Totdat er uiteindelijk in 2014 een unieke prestatie werd neergezet door
ongeslagen kampioen te worden in de 5e klasse. Tot en met 2018 bleef het actief in deze klasse,
maar degradeerde het na afloop van het seizoen 2017-2018 weer naar de 5e klasse. Gelukkig
was dat maar van korte duur, want binnen een jaar keerde SVM weer terug. Dat betekent dat
SVM per 2019-2020 weer in de 4e klasse uitkomt.
De SVM’ers hebben een hechte band onderling, waarbij iedereen zich ook met alle plezier
inspant om de sfeer goed en hecht te houden. Zo hebben de senioren- en jeugdteams diverse
hoogtepunten mogen vieren, maar zijn ze soms ook door diepe dalen moeten gaan. SVM komt
echter altijd weer boven!
Het streven van de voetbalvereniging is dan ook om te zorgen dat er op elk niveau gevoetbald
wordt met heel veel voetbalplezier. Binnen onze jeugdopleiding staat niet het resultaat centraal, maar juist de ontwikkeling van de jeugdspeler. Hierbij staat het voetbalplezier, ontspanning en de saamhorigheid echter altijd voorop.

WIE IS WIE?
BESTUUR

JEUGDLEIDERS
- TRAINERS

TRAINING
SCHEMA

SOCCER
PLAY

In de visie van SVM hebben wij als een van de speerpunten vastgesteld dat SVM de
best mogelijke voetbaltechnische opleiding beschikbaar heeft. Een belangrijk aspect
daarbij is een integraal voetbaltechnisch programma (van JO-7 tot en met JO-19).
Overview Soccer Play.
Soccer Play bestaat uit drie componenten:
1.
Oefenstof per leeftijdscategorie. In totaliteit zitten er ca. 800 oefeningen in het systeem,
ingedeeld per leeftijdsgroep. Er wordt gekeken naar “wat een speler moet kunnen” maar
ook naar wat een speler “didactisch, motorisch en voetbal technisch aan kan”. Bij elke 		
oefening staat: uitleg, materialen en veldafmeting, coachmomenten, een schematische
weergave en een filmpje waarin een spelertje betreffende oefening voor doet.
Soccer Play geeft geen verplichting qua spelsysteem (bv. 4-4-3). Wel zit er een duidelijke
rode draad in de oefeningen tussen de diverse leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld: passen
begint van klein en gaat naar groot. Overtalsituaties beginnen overzichtelijk en worden
technisch steeds moeilijker. Soccer Play is gebaseerd op vele balcontacten en was dus 		
1-op-1 gereed voor de nieuwe KNVB richtlijnen (kleinere teams en velden).
2.
Club / Team Leerlijn. Op basis van de 800 oefeningen zijn per leeftijdscategorie voor een
heel seizoen trainingen samengesteld. Je kunt kiezen voor 2 of voor 1 training per week. In
dat laatste geval kan de trainer de 2e training naar eigen inzicht vrij invullen. Periodiek zijn
er op team-niveau doelstellingen geformuleerd.
3.
Speler Volgsysteem. Hierin kan men op het niveau van het team en de individuele speler
de status documenteren. Issues zijn bijvoorbeeld: wedstrijdbeoordelingen, testen en
beoordelingen, individuele sterktes en verbeterpunten en de opkomst bij trainingen en 		
wedstrijden.
Voor onze trainers en voor SVM.
De voordelen voor onze trainers zijn:
•
Elke trainer krijgt zorgvuldig samengestelde en afgewogen oefenstof aangereikt (niet alles
zelf moeten uitzoeken);
•
Elke trainer weet dat er qua oefenstof aansluiting is naar een leeftijdsgroep lager en hoger
(continuïteit);
•
De inzet van Soccer Play zal voor de trainer tot meer voldoening leiden omdat het
trainings- en wedstrijd-niveau zal stijgen.
Voor de vereniging is dit een mooie tool om onze huidige trainers te ondersteunen.
Voetbal Technisch Coördinator / Hoofd Opleidingen.
Deze rol zal opgepakt worden Martin Kremers.
Martin Kremers wordt hierin ondersteund door Cliff Hamers, Daniel Ohlenforst.

Overzicht verantwoordelijkheden
Trainer / Aanspreekpunt / Jeugdcommissie/ Bestuur
Om de diverse zaken die zich voor kunnen doen binnen een voetbalvereniging gestroomlijnd te
laten verlopen, is onderstaand schema opgesteld. Daaronder is in kernwoorden getracht de diverse situaties te omschrijven. Dit kan als leidraad gebruikt worden indien er onverwachte situaties
en vragen ontstaan waarbij enige ondersteuning welkom is.

1.
2.
3.
4.

Ouder meldt naar trainer
Trainer meldt naar aanspreekpunt
Aanspreekpunt meldt naar Jeugdcommissie
Jeugdcommissie meldt naar Bestuur

Oplossing door trainers
Conflict tussen spelers onderling, tegenstander(s) of scheids/grensrechter(s)
Conflict tussen trainer en spelers
Algemene vraag/opmerking van ouder(s)
Oplossing door aanspreekpunt
Indien trainer ondersteuning nodig heeft bij bovengenoemde punten
Conflict tussen trainer en ouder(s), Jeugdcommissie of Bestuur
Algemene vraag/opmerking van trainer of ouder(s)
Aanspreekpunt voor JO7 tm JO11 categorie is Guido van der Velpen
Aanspreekpunt voor JO12 tm JO15 categorie is Daniël Ohlenforst
Aanspreekpunt voor JO17 tm JO19 categorie is Mark Nijsten
Oplossing door Jeugdcommissie
Indien aanspreekpunt ondersteuning nodig heeft met bovengenoemde punten
Conflict tussen aanspreekpunt en ouder(s), trainer of Jeugdcommissie
Conflict tussen ouder en Jeugdcommissie
Algemene of specifieke vraag/opmerking van aanspreekpunt
NB.

Aanspreekpunten voor Jeugdcommissie zijn Mark Nijsten en Daniel Ohlenforst

Oplossing door Bestuur
Indien Jeugdcommissie ondersteuning nodig heeft met bovengenoemde punten
Conflict tussen ouder en Bestuur
Algemene of specifieke vraag/opmerking van Jeugdcommissie
NB.

Aanspreekpunten voor Bestuur is Mark Nijsten

Algemene zaken voor trainers
Sleutels
Hierover worden aan het begin van het seizoen met iedere trainer afzonderlijk duidelijke afspraken gemaakt. Elke trainer dient een formulier voor ontvangst van de sleutels en andere materialen te ondertekenen.
Materialen
Zorg goed voor de materialen. Ruim na iedere training alle spullen netjes op.
De trainers zijn, samen met de spelers, verantwoordelijk voor alle gebruikte materialen.
Toernooien
We zijn momenteel bezig met het opnieuw formeren van een Toernooicommissie. Zodra hier
meer over bekend is, dan informeren wij de trainers hierover.
Aanvang- en eindtijden trainingen
Houd je aan de gestelde tijdstippen die zijn aangegeven voor de trainingen.
Hierdoor is het voor jouw eigen team, en het team dat na je traint mogelijk om de volledige trainingsduur te benutten.
Interne communicatie
Houd een contactlijst bij voor jouw eigen team.
Hiervoor wordt jullie een format toegestuurd.
Deel deze met de Jeugdcommissie, zodat iedereen over de meest actuele informatie beschikt.
Hiervoor wordt jullie nog een verzoek via mail toegestuurd.
Aanmelden / Afmelden leden
Indien er een speler zich aan- of af wenst te melden, dan dient er in elk geval met de volgende
personen contact op genomen te worden:
-

Wil Lemmens, ledenadministratie
Aanspreekpunt van betreffende categorie
Trainer van betreffende categorie

Jeugdleidersvergadering
Er wordt geprobeerd om 3 tot 4 keer per jaar een jeugdleidersvergadering te organiseren.
De jaarlijkse planning hiervoor is als volgt: September, Oktober/November, Januari/Februari, Mei
Oefenwedstrijden
Alle oefenwedstrijden dienen 2 weken van te voren afgestemd te worden met Jean Dols.
Kosten lidmaatschap
De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 145 voor senioren en € 100 voor junioren.
Kledinglijn
Alle kleding tijdens wedstrijden dient te voldoen aan de door SVM gekozen kledinglijn. Deze
kledinglijn is te vinden op de website van SVM.

SVM Gedragscode voor Jeugdtrainers & Jeugdleiders
SVM, een correcte club
Wij vinden het belangrijk dat er binnen de club een goede sfeer heerst en dat er op een positieve manier over onze vereniging gesproken wordt. Een correcte omgang is belangrijk binnen elk
team en binnen de club als geheel. Hierin hebben alle betrokkenen een rol. Onze jeugdtrainers
en jeugdleiders zijn onze belangrijkste ambassadeurs en cultuurdragers.
•

•
•

Realiseer je dat je een onderdeel bent van het opgroeien van onze spelers. Ben daarom
een positief voorbeeld voor de aan jou toevertrouwde spelers. Denk bijvoorbeeld aan je 		
taalgebruik en aan een correcte houding ten opzichte van kinderen, ouders,
scheidsrechter en tegenstander.
Toon emotionele volwassenheid, neem soms even afstand en ben waakzaam voor de
fysieke en emotionele veiligheid van je spelers.
Mocht zich binnen de groep een probleem voordoen probeer dat op een open wijze te
bespreken en op te lossen. Praten met elkaar, is beter dan praten over elkaar. Voorkom 		
een “roddelcircuit”.

SVM, de best mogelijke voetbalopleiding
Voetbal is in eerste instantie een competitieve sport en wij willen met elk team de best mogelijke
resultaten behalen. Voetballers en trainers investeren veel tijd en door progressie te boeken is dat
ook een zinvolle tijdsbesteding. Zo bereiken we als amateurvoetbalbolwerk het hoogst mogelijke
niveau. Stimuleer elke jeugdspeler in zijn individuele voetbaltechnische en fysieke ontwikkeling.
Stimuleer elk team in haar teamproces, bijvoorbeeld betreffende voetbaltactiek en het sociale
groepsproces. Gelijktijdig zijn we geen profclub en onze spelers spelen het spel voor hun hobby.
Daarom is het ook belangrijk dat elke jeugdspeler op een gelijkwaardige manier in het team kan
en mag functioneren.
•

•

•

•
•
•
•
•

Geef trainingen die leuk én zeker ook uitdagend zijn voor je spelers. Maak je vertrouwd 		
met de spelregels, de technieken, en de strategieën van de voetbalsport. Gebruik ons voet
baltechnisch programma. Partijspel en afwerken op goal is leuk maar onvoldoende,
probeer de jeugdspelers verder te brengen door ze juist dat te leren wat ze nog niet
(goed genoeg) kunnen.
Winnen is zeker een doelstelling, maar winnen is niet de enige doelstelling. Heb meer 		
aandacht voor het kind dan voor winnen en verliezen. Onthoud dat kinderen de sport ook
met plezier moeten beoefenen. Wissel met beleid en zorg dat elke speler gelijkwaardig
speelminuten krijgt.
Hanteer een strakke regie rondom wedstrijden; bijvoorbeeld: eenheid van tenue, leidt zelf
de warming-up, geef een goede wedstrijdbespreking, zorg dat wisselspelers het niet koud
krijgen en organiseer het zo dat de spelers de tegenstander een hand geven voor en na
de wedstrijd.
Wees positief met je complimenten voor iedere speler op zijn of haar niveau. Bekritiseer
spelers nooit in het openbaar, maar neem ze even apart voor een gesprek.
Moedig al je spelers aan om samen en als lid van een team te spelen.
Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de trainer van de
tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter. Wees een voorbeeld hierin.
Bestrijd de beslissingen van een scheidsrechter nooit in het openbaar. Probeer bij twijfel
achtige zaken “boven de situatie te staan”. Achteraf kun je voorvallen onder vier ogen
evalueren en eventueel bij onze jeugdcommissie of bestuur aankaarten.
Stel redelijke eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. 		
Bedenk dat zij ook moeten leren voor school en wellicht ook andere hobby’s hebben.

•

Houd je bezig met de algehele ontwikkeling van je spelers. Benadruk het belang van 		
gezond eten en goede leefgewoontes. Probeer je aan te passen aan de
persoonlijke behoeftes en problemen van jouw spelers. Geef elke speler de gelegenheid
om zijn of haar vaardigheden te verbeteren en om zelfvertrouwen en een positief zelf		
beeld op te bouwen.

SVM, een hechte voetbalfamilie + een verbonden voetbalfamilie
SVM wil een hechte vereniging zijn met hechte banden tussen de jeugdteams onderling en
tussen junioren en senioren. Zo ontstaat een mooi en levendig verenigingsleven. Leden, trainers
en ouders zijn graag bij ons te gast, rondom wedstrijden maar ook bij andere events. SVM voelt
zich daarnaast verbonden met haar achterland. Op een actieve manier betrekken we oud spelers,
inwoners van Munstergeleen en anderen bij onze vereniging.
Dit zal met name vanuit het bestuur en de jeugdcommissie geïnitieerd worden. Maar we vragen
de jeugdtrainers en jeugdleiders wel om dit, daar waar gevraagd, te supporten:
•
•

•

Ondersteun en conformeer je aan de visie, ambities en “spelregels” van onze vereniging.
“Clubjes binnen de club” of “eigengereid gedrag” werken averechts. Samen zijn we sterk!
Ondersteun de initiatieven welke genomen worden, denk bijvoorbeeld aan het
bezoeken van wedstrijden van het eerste elftal en snel doorsturen van mailtjes en vragen
vanuit de club. Heb zeker ook een positieve houding ten opzichte van alle initiatieven
welke door de diverse commissies met veel energie worden opgezet; denk bijvoorbeeld
aan: jeugdscheidsrechters, jeugdtoernooien, materialen en “de Aaftrap”.
Geef in communicatie, houding en gedrag het voorbeeld wat bij onze vereniging past.
Een positieve houding leidt tot een positief vervolg!

SVM Gedragscode voor ouders van SVM jeugdspelers
SVM, een correcte club
SVM vindt het belangrijk dat er binnen de club een goede sfeer heerst en dat er op een positieve manier over onze vereniging wordt gesproken. Een correcte omgang is belangrijk binnen elk
team en binnen de club als geheel. Hierin spelen alle betrokkenen een rol, ook u als ouder.
•

•

Mocht zich binnen de groep, of rondom uw kind, een probleem voordoen probeer dat op
een open wijze te bespreken. De trainer van uw kind is hiervoor het eerste aanspreekpunt.
Praten met elkaar, is beter dan praten over elkaar. Mocht dit niet tot een adequate
oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de SVM Jeugdcommissie.
Ben positief en bekritiseer anderen (teamgenootjes, trainers, tegenstanders, officials) of
situaties nooit in het bijzijn van uw kind. Door uw positieve houding voor het spel en al
zijn deelnemers zal uw kind met meer plezier voetballen En: een goed voorbeeld, doet 		
goed volgen!

SVM, de best mogelijke voetbalopleiding
Voetbal is in eerste instantie een competitieve sport en wij willen met elk team de best mogelijke
resultaten behalen. Voetballers en trainers investeren veel tijd en door progressie te boeken wordt
dat ook een zinvolle tijdsbesteding. Zo bereiken we het hoogst mogelijke niveau. Motiveer uw
kind om met toewijding te trainen en wedstrijden te spelen.
Gelijktijdig zijn we geen profclub en uw kind speelt het spel voor zijn of haar plezier. Daarom
moeten we ook redelijk zijn ten aanzien van tijd en energie van uw kind, omdat het wellicht ook
andere interesses heeft en voor school huiswerk zal moeten maken.
•

•

•

•
•
•

Dwing uw kinderen niet om te sporten, maar ondersteun het de door hun gekozen sport
te beoefenen. Kinderen beoefenen georganiseerde sport voor hun plezier, stimuleer dat
plezier ook. Voetbal is echter ook een teamsport en de trainer en de andere kinderen
rekenen op uw kind. Motiveer uw kind om zijn of haar best te doen en om present te zijn
bij trainingen en wedstrijden.
Leg nadruk op het belang van de ontwikkeling van vaardigheden en het uitvoeren van
oefeningen. Vertel hoe uw kind hier voordeel uit kan halen. Leg niet te veel nadruk op het
winnen van wedstrijden en onderlinge competitie binnen de groep. Leren is belangrijker
dan winnen. En oefenen leidt tot vooruitgang.
Beleving is wellicht een nog belangrijker aspect. Stimuleer uw kind om betrokken te zijn
bij: de vereniging, het voetbalspel, het team en zijn of haar teamgenootjes. Met een juiste
beleving en een betrokkenheid zal uw kind automatisch het beste uit zichzelf halen.
Zonder dit zal uw kind zijn of haar enthousiasme op enig moment verliezen.
Complimenteer uw kind voor positieve inzet, zowel bij winst als bij verlies. Wees positief
en leg nadruk op de positieve kanten van de wedstrijd. Schreeuwen en kritiek richting uw
kind, teamgenootjes, tegenstander of scheidsrechter werkt averechts en zal spelvreugde
ontnemen.
Moedig uw kind aan om samen en als lid van het team te spelen.
Moedig uw kind aan om volgens de spelregels te spelen.
Erken het belang van de vrijwilligers die de teams trainen en coachen. Zij zijn erg belang
rijk in de ontwikkeling van uw kind, het team en de sport. Communiceer met hen en
ondersteun hen.

SVM, een hechte voetbalfamilie + een verbonden voetbalfamilie
SVM wil een hechte vereniging zijn met hechte banden tussen de jeugdteams onderling en
tussen junioren en senioren. Zo ontstaat een mooi en levendig verenigingsleven. Leden, trainers
en ouders zijn graag bij ons te gast, rondom wedstrijden maar ook bij andere events. SVM voelt
zich daarnaast verbonden met haar achterland. Op een actieve manier betrekken we oud spelers,
inwoners van Munstergeleen en anderen bij onze vereniging. Dit zal primair vanuit het Bestuur en
de Jeugdcommissie geïnitieerd worden.
•
•

•

Ondersteun en conformeer je aan de visie, ambities en “spelregels” van onze vereniging.
Ondersteun de initiatieven welke genomen worden. Stimuleer uw kind om deel te
nemen aan activiteiten welke georganiseerd worden door de diverse commissies binnen
SVM, denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van wedstrijden van het 1e elftal of van Fortuna
Sittard. Denk ook aan de deelname aan toernooien en de activiteiten van “de Aaftrap”.
SVM is afhankelijk van vrijwilligers. Mocht u als ouder in de gelegenheid zijn om een
bijdrage te leveren, op voetbaltechnisch of organisatorisch vlak, dan waarderen wij dat 		
zeer!

SVM Gedragscode voor SVM Jeugdspelers
SVM, een correcte club
Wij vinden het belangrijk dat er binnen de club een goede sfeer heerst en dat er op een positieve manier over onze vereniging gesproken wordt. Een correcte omgang is belangrijk binnen elk
team en binnen de club als geheel. Denk daarbij aan trainingen, thuiswedstrijden en natuurlijk
ook aan uitwedstrijden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mocht zich binnen het team een probleem voordoen bespreek dat dan direct met je 		
trainer. Probeer samen een oplossing te zoeken. Door dit op een open manier te
bespreken werkt het beste, want: “praten met elkaar, is beter dan praten over elkaar”.
Op het voetbalveld mag je geen commentaar geven op medespelers en de trainers.
En tijdens wedstrijden mag je ook geen commentaar geven op de tegenstander.
Praten over bepaalde beslissingen kun je na afloop van de training of wedstrijd.
Respecteer jouw teammaatjes. Als het een leuke en hechte groep is zal je veel langer
en met veel meer plezier blijven voetballen.
Respecteer de inzet van trainers en leiders die ervoor zorgen dat jij kunt trainen en
voetballen. Dit is echt niet vanzelfsprekend, het zijn allemaal vrijwilligers.
Leden van SVM beschouwen ons sportcomplex als ons thuishonk en zorgen daar goed 		
voor. Denk bijvoorbeeld aan orde en netheid op de velden en in de kleedlokalen.
Blijf van spullen af die niet van jou zijn. Als je iets kapot maakt in de accommodatie zal
je daarvoor moeten betalen. Je zult je dan ook tegenover de jeugdcommissie moeten 		
verantwoorden.
Sociaal onaanvaardbaar gedrag in of buiten de vereniging kan leiden tot een behandeling
in de Jeugdcommissie en in het uiterste geval tot royement. Onwenselijk gedrag schaadt
de voetbalsport in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder.
Ben positief, heb niet overal commentaar op. Een goed voorbeeld, doet goed volgen!
Elke speler gedraagt zich als een vertegenwoordiger van SVM.

SVM, de best mogelijke voetbalopleiding
Voetbal is in eerste instantie een competitieve sport en wij willen met elk team de best mogelijke resultaten behalen. Voetballers en trainers investeren veel tijd en door vooruitgang te boeken
wordt dat ook een zinvolle tijdsbesteding. Zo bereiken we het hoogst haalbare niveau.
Maar we zijn geen profclub en onze spelers voetballen voor hun hobby. Er moet ook huiswerk gemaakt worden en sommigen hebben ook nog andere interesses. Het is belangrijk dat elke jeugdspeler op een gelijkwaardige manier in het team kan en mag functioneren.
Algemeen:
•
Speel voor je plezier! En werk hard om je vaardigheden te verbeteren.
Partijtje en “schieten op doel” is leuk maar nog niet voldoende. Probeer juist ook dat te
leren wat je nog niet goed genoeg kunt!
•
Speel samen en als lid van het team, ga goed om met je teammaatjes, ben een
teamplayer.
•
Speel volgens de spelregels.
•
Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden en probeer ook zo vaak
als mogelijk te komen. Bij verhindering moet de trainer tijdig op de hoogte worden
gesteld. Overtreding van deze regel kan leiden tot “minder speelminuten” of het niet
opstellen voor een wedstrijd.
•
De kleedkamers en velden dienen netjes achter gelaten te worden. Alle spelers zijn daar
verantwoordelijk voor.

•

In de kleedkamers en kantine mag niet gerookt worden. En op het sportcomplex van SVM
mag natuurlijk geen drugs gebruikt worden.

Gedrag voor, tijdens en na de training:
•
Iedere speler is op tijd op het veld in het volledige tenue.
•
Iedere speler let goed op als er iets wordt uitgelegd of voorgedaan. Wie door zijn gedrag
trainingen verstoort loopt de kans naar huis gestuurd te worden en kan zelfs uitgesloten
worden van trainingen en/of wedstrijden.
•
Niemand verlaat het veld zonder toestemming van de trainer. Iedere speler die zonder 		
toestemming het veld verlaat en zich gaat omkleden (bijvoorbeeld omdat hij het ergens
niet mee eens is) riskeert strafmaatregelen.
Gedrag voor, tijdens en na wedstrijden:
•
Iedere speler let goed op tijdens de wedstrijdbespreking.
•
Het team doet gezamenlijk, en onder leiding van de trainer, de warming up.
•
Voor en na de wedstrijd geven wij het team van de tegenstander een hand.
•
Elke speler die het niet eens is met de beslissing van de trainer en dit ook duidelijk laat 		
merken, speelt niet meer mee. Tijdens wedstrijden worden geen onderlinge discussies 		
getolereerd.
•
Bestrijd de beslissingen van een scheidsrechter niet. Ga niet in discussie, de scheidsrechter
komt toch niet terug op de genomen beslissing. Jouw trainer kan jou bijvoorbeeld op de
bank zetten of een andere strafmaatregel op leggen.
•
Als je een straf opgelegd krijgt door de scheidsrechter ga je naar de kant zonder discussie
en commentaar. Iedere speler die een rode kaart krijgt opgelegd riskeert, naast de straf 		
van de KNVB, ook een straf van de jeugdcommissie van de club. Boetes opgelegd door de
tuchtcommissie van de KNVB en de daaraan verbonden zittingskosten komen voor
rekening van de gestrafte speler, tenzij de betrokken speler is vrijgesproken. In dat geval
komen de kosten voor de vereniging.
•
Alleen de aanvoerder spreekt op verzoek van de trainer/teamleider met de scheidsrechter.
Dit dient beleefd te gebeuren waarbij de scheidsrechter aangesproken wordt met
‘meneer’ of ‘mevrouw’.
•
Spelers die niet staan opgesteld, zitten op de bank en hangen niet ergens anders rond.
SVM, een hechte voetbalfamilie
SVM wil een hechte vereniging zijn met hechte banden tussen de jeugdteams onderling en
tussen junioren en senioren. Zo ontstaat een levendige vereniging. Spelers, trainers en ouders zijn
graag bij ons te gast, rondom wedstrijden en ook bij andere events. Het bestuur en de diverse
commissies zullen hierin het voortouw nemen, maar ook elke jeugdspeler kan een bijdrage
leveren:
•
•

Neem deel aan de initiatieven welke georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het
bezoeken van wedstrijden van het 1e elftal, aan de activiteiten van ‘’de Aaftrap’’ of aan de
deelname aan onze eigen jeugdtoernooien.
Soms wordt ook aan jeugdvoetballers gevraagd om ergens een bijdrage aan te leveren. 		
Neem dit serieus in overweging. Vele handen maken licht werk.
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