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Bij uitwedstrijden (veld- en zaalcompetitie) is het vertrek aangegeven op het wedstrijdschema.
Bij een uitwedstrijd zorg je dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat er op de afgesproken tijd vertrokken kan
worden.
Bij thuiswedstrijden dien je 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Wanneer je niet mee kunt spelen of trainen, meld je dan tijdig af bij je coach en/of trainster. Meld je voor de
wedstrijden uiterlijk af op donderdag voor 20.00 uur.
Het dragen van sieraden tijdens wedstrijden en trainingen is verboden. Dit is gevaarlijk voor de tegenstandster
en jezelf. Scheidsrechters en train(st)ers dienen hierop toe te zien.
Lange haren moeten in een staart of opgestoken zijn.
Het is verplicht om te douchen na iedere wedstrijd. Zorg dus dat je douchespullen bij je hebt en vergeet je
badslippers niet mee te nemen. Uiteraard kunnen er bepaalde redenen zijn om niet te douchen. Dit dient
gemeld te worden bij de coach/train(st)er.
Na de training en wedstrijd worden de kinderen opgehaald door hun vader of moeder. Wij verzoeken de
vaders om niet de kleedruimte in te gaan maar in de kantine te wachten.
Na een zaaltraining verzoeken wij de ouders om hun kind binnen op te halen omdat het voor de trainsters
onmogelijk is ook buiten toezicht te houden.
Stuur uw kind niet te vroeg naar de trainingen want onze trainsters zijn er maximaal 15 minuten van te voren.
Ga zoveel mogelijk in groepsverband naar trainingen en wedstrijden.
Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen en sporttassen de kantine van de te betreden Ook laat je de
sporttas buiten de kantine staan. Persoonlijke en waardevolle spullen niet in je sporttas achterlaten.
Na iedere training en thuiswedstrijd moeten de kleedkamers (dus ook die van de tegenpartij) schoon en droog
gemaakt achtergelaten worden.
Wees zuinig op ons materiaal en ruim na gebruik ook alles netjes op. Plaats de materialen in de daarvoor
bestemde ruimte.
Als ouders moeten rijden, maar ze zijn verhinderd, moeten ze zelf voor een vervanger zorgen.
In de auto mogen maximaal het aantal kinderen dat in de gordels kan. Indien ouders besluiten kinderen, die
niet tot het team behoren mee te nemen, dienen zij zelf extra zitplaatsen te regelen omdat de begeleiding
alleen rekening houdt met het aantal zitplaatsen van de teamleden. U dient vooraf met de begeleiding hier
contact over op te nemen.
Het bestuur gaat er vanuit dat alle chauffeurs in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Ook adviseert het bestuur aan de chauffeurs om een inzittendenverzekering af te sluiten.
Het wedstrijdtenue bestaat, uit een zwart shirt, wit rokje, witte sportsokken en voetbalschoenen
(veldcompetitie) en zaalsportschoenen (zaalcompetitie).
Als ouders rijden worden de kinderen die bij hen in de auto zitten thuis afgezet. Of als de fiets op het sportpark
staat, bij het sportpark.
Er kan je gevraagd worden om met een hoger team (niet met een lager team) mee te gaan als het andere team
te weinig speelsters heeft i.v.m. blessures en/of ziektes.
Zaalwacht: van ieder team wordt tijdens de zaalcompetitie verwacht dat zij als zaalwacht fungeren. Om
beurten worden ouders hiervoor ingedeeld. Meer informatie hierover krijg je van de
teambegeleiding/teamouder

