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Inleiding
Deze informatiewijzer is geschreven om alle jeugdleiders en −trainers te
helpen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerstaak binnen de S.V. Almelo.
Dit geldt vooral voor de nieuwe jeugdleiders. Zij zijn immers net begonnen
met hun vrijwilligerstaak en kennen de S.V. Almelo nog niet van binnenuit.
Veelal zij dit de leiders van D, E en F-pupillen. Wij hopen dat ook de wat meer
ervaren jeugdleiders in deze informatiewijzer bruikbare informatie zullen
aantreffen.
Door de voorbeelden en tips in deze Informatiewijzer proberen we ervoor te
zorgen dat leiders plezier blijven houden en daardoor voor langere tijd als
vrijwilliger voor de S.V. Almelo behouden blijven.
Wij hopen dat iedereen alle benodigde informatie terugvindt in deze
informatiewijzer. Mocht je toch wat missen of heb je tips of opmerkingen, dan
vernemen wij deze graag van u. Contactpersoon: L. Beumers.
De Informatiewijzer wordt 1 maal per seizoen verstrekt aan de leiders
De Infomatiewijzer wordt aangepast met op en- aanmerking / tips aan het begin van het seizoen 2016 –
2017.
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Opstarten
De meeste jeugdleiders en- trainers rollen bij toeval in de functie van
jeugdleider of −trainer. Hun zoon of dochter voetbalt bij de S.V. Almelo en een
team moet ook een jeugdleider en −trainer hebben. Het is natuurlijk zeer
positief dat je betrokken bent bij je zoon of dochter.
Contactpersonen jeugdcommissie
Ongetwijfeld kom je als leider van een jeugdteam vragen tegen waarop je ook
na het lezen van deze informatiewijzer geen goed antwoord op weet. Aarzel
dan niet leiders van andere teams, of iemand van de jeugdcommissie te
vragen.
(Contactpersonen van de jeugdcommissie met taakomschrijving staan weergegeven op
bladzijde 2 van deze informatiewijzer)

Postvak van je team
Controleer regelmatig (minstens 1 keer per week) het postvak van je elftal. Dit
postvak vind je in de jeugdbestuurskamer.
Wat vind je in dit postvak:
 Spelerspasjes (na elke wedstijd terug leggen, NIET mee naar huis
nemen)
 Informatie m.b.t. leiders/trainersvergaderingen
 Informatie m.b.t. andere activiteiten als voetbal (b.v. darttoernooi)
Wedstrijdkleding
Elk elftal krijgt aan het begin van het seizoen een tas met tenues uitgereikt.
Deze tas is in beheer bij de leider(s) van het elftal. De inhoud van deze tas zal
voorafgaand aan het seizoen worden gecontroleerd door de materiaal
coördinatoren.
Aan het eind van het seizoen dient de tas door de leider weer te worden
overhandigd aan de materiaal coördinatoren deze zullen nagaan of de tenues
compleet zijn. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met een van de
materiaal coördinatoren.
Wassen sporttenues
Het wassen van de tenues valt onder de verantwoording van de leider(s) van
het betreffende elftal. Als leider kunt je dit op de volgende manieren oplossen:




Er kan een “was regeling” worden opgesteld, waarbij elke
oude/verzorger 2 tot 3 keer per seizoen (bij toerbeurt) de “vuile was”
dient te verzorgen. Een bijdrage in de kosten kan op deze manier
achterwege blijven.
U kunt ook opzoek gaan naar een ‘’wasmoeder’’ die elke week de was
voor zijn/haar rekening neemt, dan dient er een vaste bijdrage per
speler betaald te worden. Hiervoor dient de leider zelf een regeling op
te stellen en te communiceren met de ouders/verzorgers en/of de
spelers zelf.
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Reserve tenues
Indien je tegen een club speelt met dezelfde tenue kleuren, dan kun je via de
jeugdcommissie reserve tenues regelen. Dit dien je van te voren te bespreken
en niet op de dag zelf, want dan bestaat de kans dat ze misschien niet
beschikbaar zijn. Deze tenues kun je op dezelfde dag weer inleveren bij de
jeugdcommissie.
Het wassen van reserve tenues geschied door de vereniging.
Graag van te voren een mailtje sturen aan de jeugdcommissie. Via
www.voetbal.nl of de website van de tegenstander kun je achterhalen in
welke tenue kleuren de tegenstander speelt.
Wedstrijd- en vervoerschema
Door een wedstrijdschema aan de spelers mee te geven of te mailen weet
men wanneer er gespeeld moet worden (dit kan ook d.m.v. www.voetbal.nl).
Werk dit dan zo uit dat men tegelijk weet wie er moet rijden en eventueel de
kleding moet wassen. Vermeld dat men bij verhindering zelf voor vervanging
moet zorgen of onderling moet ruilen. Als je dit achterwege laat kan het zo
zijn dat men op vrijdagavond of zaterdagmorgen nog afbelt en zit je met een
probleem. Verder is het handig om met je medeleider een afspraak te maken
over de telefonische benadering van de spelers als dit nodig is.
Bij het vervoer van de jeugd van de S.V. Almelo naar uitwedstrijden zijn de
rijdende ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de met hen meerijdende
spelers. Van hen wordt verwacht dat ze de geldende wet- regelgeving met
betrekking tot het verkeer en vervoer in acht nemen. Neem bij voorbeeld niet
meer spelers mee dan het geregistreerde aantal zitplaatsen van het voertuig.
Vervoer A-jeugd
Sommige A-junioren kunnen al beschikken over een rijbewijs. In principe
mogen zij zelf rijden voor hun team. De S.V. Almelo is hier absoluut geen
voorstander van. Echter S.V. Almelo heeft geen mogelijkheden dit te
verbieden. Wij doen een beroep op het gezonde verstand van
ouders/verzorgers om te proberen dit te voorkomen. Denk eraan dat in een
voorkomend geval ook de terugreis moet zijn gegarandeerd. Door blessures
of vermoeidheid kan het zijn dat de speler/chauffeur niet in staat is om terug
te rijden.
Spelerspassen
Vanaf de D-jeugd is het verplicht om een spelerspas te hebben anders mag
er niet worden gevoetbald. Voor de E- en F-pupillen zijn er geen
spelerspassen nodig. De spelerspassen worden in de postbakjes in de
jeugdbestuurskamer bewaard. De passen behoren in de bakjes te liggen met
betreffende teamnaam. Wanneer er spelers meedoen met een ander team,
zijn de spelerspassen altijd beschikbaar. Meedoen van spelers uit andere
teams dient altijd in overleg met de begeleiding van de betreffende teams te
gaan. Wanneer een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen dan moet in
het digitaal wedstrijdformulier achter de naam van deze speler de pas op 'ja'
worden gezet. E-pupillen kunnen geen pas aanvragen.
LET ER WEL OP DAT JE ALLE SPELERSPASSEN MEENEEMT, GEEN
PAS BETEKENT NIET VOETBALLEN!
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Spelregeltoets vanaf B junioren
De KNVB is voornemens om vanaf de B junioren een verplichte
spelregeltoets in te voeren alvorens je gerechtigd bent om deel te nemen aan
wedstrijden. Zodra dit bekend is hoe en wanneer wordt u ingelicht.
Afmeldingen
Wijs ouders er op dat men de spelers op tijd (het liefst) telefonisch moet
afmelden en dat men op tijd vakanties of vrije weekenden door geeft.
Afmelden tenminste twee uur voor aanvang van de training en bij verhindering
voor de wedstrijd bij voorkeur op de woensdag daaraan voorafgaande. Wees
duidelijk bij wie de afmelding voor de training of wedstrijd moet plaatsvinden.
Het is ook mogelijk om een WhatsApp groep aan te maken per team.
Verenigingsbeleid bij spelerstekort
In alle gevallen waarin een (selectie)team spelers tekort heeft wordt dit, in
goed onderling overleg tussen trainers en leiders van beide elftallen,
aangevuld met spelers uit het eerstvolgend lager (selectie)team en eerst bij
voorkeur in de zelfde leeftijdsgroep. Het gebeurt dus nooit dat spelers van
een team zonder overleg met de leider van dit team met een ander team
meespelen.
Verplaatsen van Wedstrijden
Verplaatsen van wedstrijden dient zo veel mogelijk vermeden te worden.
Ingeval er bijzondere redenen zijn dit wel te doen, dient hierover contact
opgenomen te worden met de wedstrijdsecretaris. Tevens is het niet zo maar
mogelijk een wedstrijd te verplaatsen als een aantal spelers afwezig zijn.
Wanneer dit intern opgelost kan worden met behulp van andere teams heeft
dit altijd voorrang. Ingeval de tegenstander verzoekt de wedstrijd te
verplaatsten, dient dit ook altijd in overleg te geschieden met de
wedstrijdsecretaris. Voor speciale gelegenheden/gebeurtenissen is het
mogelijk een baaldag (weekend vrij) aan te vragen bij de KNVB.
Afgelastingen
Het kan gebeuren dat wedstrijden worden afgelast vanwege slechte
terreinomstandigheden.
Melding van (algehele) afgelasting vindt plaats via www.voetbal.nl je kunt
natuurlijk ook contact opnemen met het clubgebouw. Melding kan
plaatsvinden vanaf vrijdagavond, vaak wordt de melding pas zaterdag
ochtend bekend gemaakt.
Het is niet gebruikelijk dat de leiders/sters de kinderen opbellen. Ook de
kinderen/ouders kunnen de website raadplegen.
De scheidsrechters worden door de S.V. Almelo op de hoogte gebracht van
de afgelasting.
Digitaal wedstrijdformulier
Alle teams op de E en F na de wedstrijden worden ingevuld via de computer.
Je kunt tijdens thuiswedstijden altijd een van de aanwezige
jeugdbestuursleden vragen je te helpen met invullen.
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Scheidsrechters
De scheidsrechters coördinator van de
jeugdcommissie probeert voor elk elftal een
scheidsrechter aan te wijzen. De S.V. Almelo
probeert zoveel mogelijk scheidsrechters aan te
stellen die in het bezit zijn van een
scheidsrechter diploma.
Bij thuiswedstijden zal de leider van het
betreffende elftal de scheidsrechter en
tegenstander ontvangen in de
jeugdbestuurskamer. Je kunt zo
gezamenlijk het wedstrijdformulier invullen.
Wedstrijdduur
De wedstrijden hebben de volgende lengtes:
- F - jeugd : 2 keer 20 minuten
- E - jeugd : 2 keer 25 minuten
- D - jeugd : 2 keer 30 minuten
- C - jeugd : 2 keer 35 minuten
- B - jeugd : 2 keer 40 minuten
- A - jeugd : 2 keer 45 minuten
Aanvoerder
Elk team heeft een aanvoerder. Het komt bij veel jeugdteams
voor dat deze wekelijks wordt gewisseld. De S.V. Almelo laat
hier als vereniging alle teams vrij in, maar moedigt vooral bij
de jongste jeugd het afwisselen van een aanvoerder wel aan.
Zorg er wel voor dat de aanvoerder altijd een
aanvoerdersband om heeft.
De aanvoerder onderscheidt zich van de overige spelers van
zijn team door de aanvoerdersband te dragen. De kleur moet
afwijken van de kleur van het shirt en de band moet ongeveer
10 centimeter breed zijn. Hij is het aanspreekpunt voor de scheidsrechter,
vóór, tijdens en na de wedstrijd. Bij een jeugdwedstrijd is de elftalleider het
aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
Rouwband
Draagt de aanvoerder een rouwband? Dan moet deze worden bevestigd om
de linke bovenarm. Bij het voornemen om een rouwbanden te dragen is het
verplicht om toestemming te vragen bij de jeugdcommissie.
Scheenbeschermers
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en
trainingen. Hiermee worden veel blessures voorkomen. Jeugdspelers van de
S.V. Almelo die geen scheenbeschermers dragen mogen niet deelnemen aan
wedstrijden en trainingen. Het is de taak van leiders en trainers om hierop toe
te zien.
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Coachen tijdens de wedstrijden
In principe coachen de trainers het team. Indien er geen trainer bij is dan
neemt de leider dit over. Maak hierover duidelijke afspraken. Als iedereen
door elkaar gaat roepen wordt het zeker voor jeugdspelers onduidelijk wat ze
moeten doen. Coach zoveel mogelijk tijdens de zogenaamde dode
spelmomenten. Dan heb je de grootste kans op aandacht van een speler. Een
speler die aan de bal is, is met voetbal bezig en sluit zich grotendeels af voor
de buitenwereld. Coach positief, stimulerend en opbouwend. Het is heel
makkelijk om een speler af te branden, maar het levert een ongemotiveerde
speler op. Denk eraan, je werkt met kinderen en elk kind doet zijn best om
goed te spelen. 90% van de coaching dient stimulerend te zijn. Schelden is uit
den boze. Het team af en toe belonen is prima, maar alleen teamprestaties.
Geen individuele prestaties.
Probeer ouders zoveel mogelijk bij het team te betrekken. Jonge kinderen
vinden het vaak leuk als hun vader of moeder langs de lijn staat. Zorg wel dat
ouders tijdens de wedstrijd achter de omheining blijven en zich niet met
scheidsrechter en assistent-scheidsrechters bemoeien. Om er zo voor te
zorgen dat alleen de trainer/leider coacht en niet ook ouders. Maak daarom
hierover goede afspraken met de ouders.
Plaats in het veld
Bij de F-E jeugd mogen de leiders zich slechts langs de zijlijnen van het veld
begeven om hun team aanwijzingen te geven en/of aan te moedigen. Bij de D
t/m A-jeugd dienen de leiders zich uitsluitend op te houden bij en in de dugout (binnen de aangegeven lijnen).
Indien deze lijnen niet aanwezig zijn dan met beide teams op 1 vaste plaats
langs de lijn. De ouders en toeschouwers staan achter het hek.
De wedstrijd
Zorg er voor dat de spelers zich goed warmlopen. Een warming-up is bedoeld
om blessures te voorkomen. Begin de warming-up niet veel te vroeg voor
aanvang van de wedstrijd. Beter een korte warming-up, waarbij de spelers
vanuit de warming-up de wedstrijd kunnen starten dan dat je tien minuten of
langer moet wachten voordat de wedstrijd begint. Het lichaam koelt af en de
warming-up is voor niets geweest. Maak er een gewoonte van om óf vooraf
óf achteraf de spelers een hand te laten geven aan de tegenstanders. Dit
komt heel goed over, dit in kader van Fairplay! Ook als jeugdspeler
vertegenwoordig je de S.V. Almelo. Iedereen dient er daarom netjes uit te
zien. Elke speler heeft een (correct) S.V. Almelo-tenue en speelt met het shirt
in de broek en opgetrokken kousen met hieronder scheenbeschermers.
In de rust
In de rust kun je ranja of thee afhalen voor de tegenstander en je eigen team
in de keuken bij de achteringang van de kantine. De bekerhouder graag
terugbrengen naar de keuken. Je houdt nog een klein peppraatje en wijst hen
op de voortgang van de wedstrijd.
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In de kleedkamer
Zorg er te allen tijde voor dat er een leider of ouder bij de spelers aanwezig
blijft in de kleedkamer. Toezicht houden in de kleedkamers door leiders,
ouders en trainers is belangrijk om onregelmatigheden (ruzies, vernielingen,
pestgedrag e.d.) te voorkomen (vraag eventueel hulp van de ouders).
Zorg er voor dat ze de kleedkamer netjes achter laten en controleer ook de
kleedkamer van de tegenstander (thuiswedstrijden). Bij wedstrijden is het
belangrijk dat alle kledingstukken e.d. weer compleet zijn voor de volgende
wedstrijd. Tel het aantal shirts, broekjes en sokken a.u.b.
Douchen
Uit oogpunt van hygiëne wordt het douchen na de wedstrijd verplicht door de
S.V. Almelo. Hierbij zijn badslippers verplicht.
Na afloop
In de bestuurskamer vul je samen met de tegenstander en scheidsrechter het
wedstrijdformulier in. In de bestuurskamer staat een computer waar je gebruik
van kan maken. Je wenst de tegenstander verder succes.
Blessures
Neem geen risico bij ernstige blessures en probeer zo snel mogelijk iemand
met EHBO op het sportpark te bereiken, daarna de ouders informeren.
Wanneer een ernstige blessure heeft plaats gevonden dit ook graag even
doorgeven aan het jeugdbestuur. De club kan zo de nodige aandacht
schenken aan de geblesseerde en diens herstel.
Scouts
Het kan voorkomen dat je door een externe scout wordt benaderd, die vraagt
naar de naam van een speler uit je team. Zij bekijken jeugdwedstrijden en
beoordelen spelers. Indien een speler door zijn kwaliteiten opvalt, maken
deze hiervan een rapport op. Als je aan één van deze mensen gegevens van
een speler doorgeeft (met toestemming van de ouders), licht dan ook altijd
even de Jeugdcommissie in.
Strafzaken
Na een rode kaart wordt er door de KNVB een schikking aangeboden. Ga je
daar niet mee akkoord, dan wordt er alsnog een verklaring ingestuurd. Ingeval
zich molestatie of andere excessen hebben voorgedaan dient dit direct
gemeld te worden aan de voorzitter van de jeugdcommissie.
De gevolgen hiervan kunnen namelijk erg groot zijn voor het gehele
team en de vereniging. Een speler die tijdens een wedstrijd een rode kaart
ontvangt is automatisch voor de eerstvolgende officiële wedstrijd van zijn
team geschorst. Bij het bepalen van de strafmaat houdt de strafcommissie
rekening met deze automatische schorsing. Bij excessen (b.v. molestatie) zal
het jeugdbestuur in overleg met het hoofdbestuur passende maatregelen
treffen.
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Staken wedstrijd
Indien, om wat voor reden ook, een thuis- of uitwedstrijd wordt gestaakt, moet
de leider een kort duidelijk verslag maken over de toedracht en dat met het
wedstrijdformulier inleveren bij de Jeugdcommissie.
Het niet komen opdagen van tegenstanders
Ingeval de tegenstander niet komt opdagen, dient telefonisch contact
opgenomen te worden met de tegenstander, door het dienstdoende
jeugdbestuurslid of de wedstrijdsecretaris. In alle gevallen dient de
wedstrijdsecretaris op de hoogte te worden gebracht.
Deze zal e.e.a. doorgeven aan de KNVB.
Kampioen
Als een team kampioen wordt krijgen alle spelers van het betreffende elftal
van de S.V. Almelo een roos. Tevens wordt er bij een kampioenschap door
het jeugdbestuur van de S.V. Almelo friet met drinken(2x) aangeboden. Dit
geldt voor alle teams. Overleg met de jeugdcommissie om dit te
bewerkstelligen.
Toernooien
Aan het eind van het voetbaljaar wordt getracht om voor elk F, E en D team
voor ten minste één toernooi in te schrijven. Meestal zijn dit toernooien die in
een dagdeel worden afgewerkt bij een vereniging in de regio. Het is een leuke
gelegenheid om het seizoen af te sluiten. De teams worden hierdoor
geïnformeerd door de Toernooicommissie. De C-teams en hoger dienen zelf
een verzoek in te dienen bij de Toernooicommissie of er belangstelling is om
aan een toernooi deel te nemen. Hiervoor wordt niet standaard voor een
toernooi ingeschreven. Let Op: toernooien worden uitsluitend geregeld en
gecommuniceerd met de Toernooicommissie!!!
Wanneer elftallen wensen mee te doen aan meerdaagse toernooien is dit
alleen toegestaan wanneer er nadrukkelijk toestemming is verleend door de
jeugdcommissie.
Eventuele kosten die gemaakt worden tijdens toernooien/meerdaagse
toernooien zijn voor kosten van het betreffende elftal. Zij kunnen deze kosten
nimmer declareren bij de jeugdcommissie of wel de S.V. Almelo.
Seizoen afsluiting
Het is uiteraard geen verplichting maar wel leuk om als leider(s) met het team
het seizoen gezamenlijk af te sluiten. Bijvoorbeeld: voetballen tegen de
moeders of vaders op de laatste trainingsavond.
Leiders- en trainersvergaderingen
Er vinden per jaar 3 leidersvergaderingen plaats deze worden georganiseerd
door de jeugdcommissie. Ook zullen er minimaal 3 trainersvergaderingen zijn.
Als leider/trainer is het nuttig bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Er worden
verschillende punten besproken en voetbalvisies kunnen gedeeld worden.
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Gedragsregels leiders/trainers
Leiders en spelers zijn het visitekaartje van onze vereniging. De leiders zien
er op toe dat de spe(e)l(st)ers zich zowel in als buiten het veld gedragen
volgens de opgestelde gedragsregels. Indien dit niet gebeurt spreekt de leider
of trainer de betreffende persoon hierop aan. Bij herhalingen wordt contact
gezocht met de jeugdcommissie. Voor de leider en trainer geldt vanzelf
sprekend ook zij zich aan de regels dienen te houden.

13 augustus 2015

11

Resume
Het jeugdleiderschap is een mooie functie binnen de S.V. Almelo, hieronder
nog even in het kort de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden op een
rij.
Een jeugdleider:
 Is het aanspreekpunt voor ouders en spelers van zijn team.
 Zorgt mede ervoor dat spelers, ouders en overige toeschouwers zich
correct gedragen tijdens maar ook buiten wedstrijden en trainingen om.
 Zorgt voor ontvangst van tegenstander en scheidsrechter.
 Zorgt mede voor invulling van het wedstrijdformulier en de afhandeling
ervan.
 Zorgt dat er correct met kleding en materialen wordt omgegaan en dat
deze compleet blijven. Tel het aantal shirts, broekjes en sokken a.u.b.
 Krijgt via mail het wedstrijdprogramma en geeft dit door binnen zijn
team.
 Zorgt dat spelers tijdig aanwezig zijn en regelt ook het vervoer.
 Zorgt dat de kleedkamers netjes worden achter gelaten en controleert
ook kleedkamer tegenpartij.
 CONTROLEREN POSTVAK VAN JE TEAM.
Te bespreken zaken met spelers en ouders
Voordat de competitie begint wordt van de leiders verwacht zij de volgende
zaken regelen:
 Doorgeven van competitieschema aan spelers en ouders
(www.voetbal.nl).
 Afspraken maken onderling over teamafspraken en uitwisselen van
informatie van belang voor het team. Bijvoorbeeld regels voor
afzeggen van wedstrijden, trainingen, tijdstip wanneer ze aanwezig
moeten zijn bij wedstrijden e.d.
 Maken van afspraken hoe te handelen bij afgelastingen. Er kan
bijvoorbeeld een telefoonpiramide gemaakt worden of een maillijst
aangelegd worden. Dit ook i.v.m. een vervangend programma.
 Bij uitwedstrijden een duidelijk rijschema (aan het begin van het
seizoen)
opzetten, hierbij ook vermelden dat wanneer ouders niet kunnen
onderling behoren te wisselen. Goede afspraken maken over de
vertrektijden.
 Maak met de ouders goede afspraken over het wassen van de
wedstrijd tenues.
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EEN WEEKEND ALS LEIDER
Een vrijdagavond in Almelo. Een jongetje belt naar zijn leider. “Ik ben ziek en
kan morgen niet voetballen.” Oei, balen, we zaten al zo krap. Snel nog even
de leider van een ander team bellen om toch een extra spelertje te hebben.
Zaterdagmorgen vlak voor de wedstrijd: nog even de veters van een spelertje
zonder strikdiploma strikken. Nog wat laatste tips voor de luie spits: “Jij staat
wel voorin, maar jij moet ook onze verdedigers helpen als de tegenstander de
bal heeft.” Dan de wedstrijd. Een botsing van twee dunne jongensbeentjes
tegen elkaar. Veel tranen en wat pijn. De leider gaat het veld in en na zijn
troostende woorden kan de bikkel van het team de wedstrijd vervolgen.
Aanmoedigingen en goedkeurende kreten na een mooie aanval of een goal
en vooral troostende woorden bij een tegengoal. Er staan 14 of 22 jongens en
meisjes in het veld die doen wat ze het liefste doen, dus die uitslag maakt niet
altijd zoveel uit. Na afloop: snel nog even de uitslag invullen op het
wedstrijdformulier en de jongens aan de welverdiende ranja helpen. Daarna
zitten de drukke werkzaamheden van de leider er voor een weekje weer op.
Leider zijn bij de S.V. Almelo is best druk maar vooral heel leuk!
Overige
Als teamleider heb je de leiding over het team gedurende het verloop van het
seizoen. Zorg ervoor dat de ouders op je kunnen rekenen en informeer hen
pro actief. Bijvoorbeeld door op woensdag of donderdag alvast een bericht uit
te doen over het aanvangs- en aanwezigheidstijdstip van de wedstrijd van
zaterdag (mogelijkheid via www.voetbal.nl of denk aan de whatsapp groep).
Betrokkenheid wordt gewaardeerd en dat betaald zich uit in een fijn en
plezierig seizoen, samen met je team!
Vrijwilliger
Een club als S.V. Almelo met c.a. 500 leden, kan alleen maar bestaan dankzij
de inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers. Toch is de club altijd op zoek
naar nieuwe mensen, die op ieder niveau een bijdrage kunnen leveren de
club verder vooruit te helpen. Heb je naast je taak als leider of trainer zin om
de club op enig ander vlak bij te staan of heb je nieuwe ideeën waar de
S.V. Almelo ook iets aan kan hebben? Laat het dan weten via
jeugdcommissie@svalmelo.nl
Namens het jeugdbestuur van de S.V. Almelo, veel plezier gewenst!
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