
 

 

 
 

 
Lidmaatschap 
Begeleiding van een team is verplicht lid te worden van VV Gilze. Dit lidmaatschap is gratis. 
 

Naslag werk 
Neem kennis van ; 

- Selectiebeleid 
- Scheidsrechter protocol 
- Gele en rode kaarten protocol <nog te beschrijven>  

(staan op website van VV Gilze) 
 
Check regelmatig de website voor eventuele wijzigingen, op gebied van protocollen, training en 
wedstrijden.  

 
Kleding 
Elke begeleider van een jeugdteam krijgt van VV Gilze een trui en coach jas in bruikleen. Hiervoor 
moet een bruikleenovereenkomst worden ondertekend. Bij het stoppen als begeleider dienen trui en 
jas ingeleverd worden.   
Trui en jas worden geleverd via het wedstrijdsecretariaat. Daarbij kan gepast worden. Daar wordt ook 
de bruikleen overeenkomst getekend.  Inleveren ook via het wedstrijd secretariaat. Uitgifte en inname 
gaat via Sylvia Arts.  
 
Elke team krijgt een team tas ter beschikking met daarin de wedstrijd kleding. Daarbij horen ook een 
set bidons met rekje en een aantal hesjes. Op eind van seizoen dienen deze allemaal ingeleverd te 
worden. 
  
Elk team heeft een was-ouder. Deze draagt zorg voor het wassen van de wedstrijdleiding.  
Begeleiding van het team is verantwoordelijk voor het ophalen en afleveren van de team tas, bij de 
was-ouder.  
 
Als er bij thuiswedstrijden sprake is van een tegenstander met zelfde kleur shirt, zorgt 
wedstrijdsecretariaat voor een tas met tenue in afwijkende kleur.  
Dit tenue moet ook door was ouder gewassen worden. Leider zorgt dat dit tenue zo spoedig mogelijk 
wordt ingeleverd bij  wedstrijdsecretariaat. 
 
E, F en Mini pupillen ; krijgen voor geheel seizoen <aantal> ballen ter beschikking voor 
wedstrijddagen.  
 
 

Training 
Tijden, Veldindeling en Kleedkamerindeling 
Conform schema.   
Spreek met spelers tijd af wanneer men aanwezig moet zijn. 
Zorg dan, dat er in iedere geval één lid  van de begeleiding ook aanwezig is.  
Laat spelers niet te vroeg komen.  

“Samen zijn we VV Gilze” 
 Protocol Begeleiding Jeugd 



 

 

 
 
 
Trainingsmaterialen 
In ballenopslag hangt voor elk team een net ballen klaar. Zie schema in Ballenopslag welk net voor 
welk team is.  
In ballenopslag staan ook alle trainingsmaterialen. 
Ballenopslag alleen toegankelijk voor de begeleiding.  
Diverse maten goals zijn beschikbaar. (kabouter, pupillen en junioren) deze mogen op de velden 
gebruikt worden. Voor plaatsen van pupillen en junioren goals is een set wielen in ballenopslag 
beschikbaar.  
Na training alle materialen en ballen terug naar ballenopslag. Goals terug op hun oorspronkelijke plek 
(verzamelplaats). 
 
Verlichting 
Door begeleiding aan en uit te zetten. In ballenopslag hangt ook gebruiksaanwijzing voor gebruik licht.  
Als veld na jouw training niet gebruikt wordt verlichting uitdoen. 
 
Inhoud training 
Training bestaat uit 4 gedeeltes; 

- een warming up,  
- een conditioneel en kracht gedeelte 
- een middengedeelte en  
- als afsluiting een partij vorm.  

In het middengedeelte vinden oefeningen plaats op gebied van: 

- techniek, passen trappen, afwerkvormen, positiespel en tactische vormen. 
Samengaan van gedeeltes is natuurlijk mogelijk.  
De training is ook altijd afgestemd op het niveau en leeftijd van de spelers.  
Kracht ligt in de herhaling van oefeningen.  
 
 
Kleedkamer 
Begeleiding is verantwoordelijk voor schoon achterlaten kleedkamer (rotzooi van vloer en droog).  
Maak duidelijk afspraken met team wanneer men kleedkamer kan betreden (nu vaak spelers al half 
uur voor aanvang aanwezig, terwijl begeleiding pas 5 minuten voor aanvang aanwezig is).  
Begeleiding is verantwoordelijk voor gedrag rondom training.  
Begeleiding is aanwezig totdat laatste speler is vertrokken. 
  
Overige afspraken 
Dragen van scheenbeschermers tijdens training is verplicht. 
Douchen na training is verplicht. Dit is om enerzijds een teamverband op te bouwen maar ook om te 
voorkomen dat spelers bezweet naar huis gaan en ziek kunnen worden.  

 
 
 

Thuiswedstrijd 

E, F en Mini pupillen 
Begeleiding zorgt voor team tas met kleding 
Begeleiding zorgt voor scheidsrechter. Fluitje en stopwatch zijn op wedstrijd secretariaat aanwezig.  
Begeleiding zorgt ervoor dat toeschouwers achter de omheining blijven, en zich niet op het veld 
begeven.  
Begeleiding zorgt voor invullen wedstrijdformulier op wedstrijdsecretariaat. (inclusief uitslag) 
Begeleiding draagt zorg voor droog en schoon achterlaten van eigen kleedkamer en kleedkamer 
tegenstander.  
In rust staat in beide kleedkamers ranja klaar.  
 
 
A, B, C junioren en D pupillen 
Begeleiding zorgt voor team tas met kleding 
Vallen onder scheidsrechter protocol. 



 

 

Begeleiding zorgt voor grensrechter. 
Begeleiding zorgt voor  invullen digitaal wedstrijd formulier op wedstrijdsecretariaat. 
Ballen voor warming up, afhalen en inleveren bij wedstrijdsecretariaat. 
Begeleiding draagt zorg voor droog en schoon achterlaten eigen kleedkamer en kleedkamer 
tegenstander.  
 
 

Uitwedstrijd 
Begeleiding zorgt voor team tas met kleding. 
Begeleiding maakt afspraken over vertrektijden en zorgt voor een rijschema.  
Begeleiding neemt mee; team met pasjes, Afhalen bij wedstrijdsecretariaat. Daar ook inleveren. 
Begeleiding meld zich bij wedstrijdsecretariaat tegenstander.  
Begeleiding zorgt voor grensrechter. 
 
  

Organisatie  

Aanspreekpunt 
Begeleiding is eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers, in lijn van: 
Begeleiding 
Coördinator 
Technische Commissie 
Hoofdbestuur cq. Vrijwilligers coördinator 
 
Vrije wedstrijddag 
Wedstrijd secretaris plant vriendschappelijke wedstrijd in, tenzij begeleiding aangeeft hier geen prijs 
op te stellen.  
  
Tekort aan spelers 
Begeleiding zorgt zelf voor aanvulling vanuit andere teams. Hiervan betreffende coördinatoren in 
kennis stellen.  
 
Ongewenst gedrag 
Begeleiding kan hiervoor zelf sanctie stellen. Tot maximaal 2 wedstrijden schorsing. Komt men daar 
niet uit, wordt coördinator ingeschakeld.  
Is overtreding dermate groot dat deze sanctie onvoldoende is, of men komt er samen (begeleiding en 
coördinator) niet uit, moet Technische Commissie ingeschakeld worden.  
 
Toernooien 
Wedstrijdsecretaris zorgt in loop van seizoen voor overzicht toernooien. Deze zorgt ook voor 
inschrijving bij belangstelling.   
 

   

 


