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Leider bij Flevo Boys

Wat leuk dat u besloten heeft om leider te worden bij een jeugdteam van Flevo Boys. 
Dit handboek geeft u informatie over wat er allemaal komt kijken bij het leiderschap. Bij 
Flevo Boys is het leiderschap van een team vrijwilligerswerk. Dat is niet vrijblijvend. Het 
brengt verantwoordelijkheid en verplichtingen met zich mee.

Leider worden kan al vrij snel. Met wat organisatietalent, tact en vooral een positieve 
instelling kunt u kinderen een hoop spelvreugde laten beleven. Die spelvreugde staat 
samen met het ontwikkelen van voetbalvaardigheden centraal bij het voetballen in de 
jeugd. Winnen is natuurlijk leuk, maar is niet het belangrijkste bij het voetballen in de 
jeugd van Flevo Boys. 

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit handboek denkt dat het leider-
schap een drukke baan is. Maar, als leider staat u er niet alleen voor. Er zijn ouders die 
u kunnen helpen en er is een  coördinator van de club, die met u mee kan denken. Zo 
blijft het leiderschap een overzichtelijke functie met duidelijke taken.

Overige informatiebronnen
Naast dit handboek is er nuttige informatie te verkrijgen op de website van Flevo Boys 
en op de KNVB site. Tips, trucs en verbeteringen op dit handboek horen wij graag bij de 
voetbalcommissie.

Veel plezier dit seizoen!

Wout Jongman,
Voorzitter Voetbalcommissie
Bestuurslid Voetbalzaken

Inleiding
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Flevo Boys, een club met ambities

Flevo Boys in Emmeloord is een professionele zaterdagamateur voetbalvereniging. De grootste 
vereniging in de Noordoostpolder, met meer dan 1250 leden, heeft een regionale functie met 
een landelijke uitstraling. Flevo Boys heeft aantrekkingskracht op (jonge) talentvolle spelers uit 
Emmeloord, de dorpen en omliggende gemeenten. Een voetbalteam van Flevo Boys speelt in 
een herkenbaar spelsysteem, met een positieve voetbalopvatting en gaat altijd op een sportieve 
manier de strijd aan. 

Flevo Boys is een club met ambities. De belangrijkste ambitie is: met selectieteams voetballen 
op het hoogst haalbare amateurniveau. Ambities realiseren we met een goede mix van profes-
sionals en vrijwilligers. Door een goede opleiding van jeugdspelers en het investeren in betrok-
ken begeleiders werken we aan een solide basis voor aanvoer naar het paradepaardje van de 
vereniging: Flevo Boys 1. 

Plezier en prestatie 
Voetbalplezier staat voorop. Als je plezier hebt, komen de prestaties vanzelf. Plezier betekent 
dat iedereen bij de vereniging zichzelf kan zijn, leuke trainingen met vrienden/vriendinnen voor 
een wekelijkse prestatie tijdens de voetbalzaterdag. Selectieteams van de jeugd en senioren 
spelen Hoofdklasse niveau of hoger. Onder leiding van professionele trainers is ook hier plezier 
altijd de basis. Plezier en prestatie gaan hand in hand bij Flevo Boys.

Spelstijl
Het is belangrijk dat jeugdspelers van alle niveaus vanuit een eenduidige visie worden opgeleid. 
In het kort komt dit er op neer dat er vanuit een positieve voetbalopvatting wordt gespeeld en 
getraind. Deze positieve voetbalopvatting betekent dat in balbezit wordt geprobeerd door middel 
van een zorgvuldige opbouw tot kansen en doelpunten te komen. Het betekent ook dat je voet-
balt vanuit een bepaald idee, opdrachten en afspraken aan de spelers meegeeft. Binnen deze 
afspraken is uiteraard ruimte voor creativiteit van spelers. Wanneer spelers veel in balbezit zijn, 
zullen ze betere voetballers worden dan wanneer spelers niet vaak de bal hebben.  
  
Uitstekende technische en tactische vaardigheden 
Voor standaard teams worden jeugdspelers opgeleid tot technisch en tactisch vaardige spe-
lers, die ook op een hoog competitieniveau (tweede/derde divisie) in staat zijn om in balbezit te 
komen en te blijven. Spelers moeten ook op een heel hoog competitieniveau in staat zijn om de 
positieve voetbalopvatting in de praktijk te brengen. Dit houdt in dat zij over uitstekende techni-
sche vaardigheden moeten beschikken: dribbelen, kappen/draaien, passen, aannemen, passe-
ren (met zowel het rechter- als linkerbeen!). 

Inleiding
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Organisatie jeugdvoetbal

Het jeugdvoetbal van Flevo Boys maakt deel uit van de Voetbalcommissie. De meeste leden 
van Flevo Boys zijn jeugdspelers, jongens en meisjes. Veel functionarissen zijn nodig om het 
grote aantal teams dat ieder week traint en wedstrijden speelt op een goede manier te begelei-
den. 

Het spreekt voor zich dat een heldere organisatiestructuur noodzakelijk is. Om een inzicht te 
geven in taken van de functionarissen volgt hieronder een uiteenzetting van de organisatie. Na-
men, telefoonnummers en e-mailadressen van de leden van de voetbalcommissie zijn te vinden 
op de site van Flevo Boys: www.flevoboys.nl.

Voetbalcommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het jeugdvoetbal. In feite 
valt alles hieronder wat met de organisatie van het voetbal te maken heeft. De leden van de 
Voetbalcommissie hebben ieder als jeugdcoördinator een eigen aandachtsgebied. Deze co-
ordinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een 
adviserende rol bij veranderingen en aanpassingen in het verenigingsbeleid. Iedere coördinator 
heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en beslissingsruimte. De voetbalcoördinatoren zijn het 
aanspreekpunt voor spelers, ouders, leiders en trainers. Ook de jongste jeugd, de ‘kabouters’ 
die bij Flevo Boys voetballen, hebben een eigen aanspreekpunt. 

Technische commissie
De Technische commissie bij Flevo Boys bestaat uit Hoofd Opleiding, Technisch coördinatoren 
en scouts. De commissie heeft tot doel de doorstroom van jeugdselectiespelers naar het eerste 
van Flevo Boys te realiseren. Zij bepalen uiteindelijk de indeling van de teams. Onder leiding 
van het Hoofd Opleiding worden spelers vanaf de F-pupillen gevolgd en begeleid. Flevo Boys 
maakt hiervoor gebruik van toptrainers (veelal oud-voetballers van Flevo Boys), een uitgekiend 
selectiebeleid, eigen scouts en een spelervolgsysteem. De gehele commissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Technische zaken.

Interne scouting
De interne scouting bestaat uit leden van de voetbal- en technische commissie. Zij vallen direct 
onder het Hoofd Opleiding. Scouts hebben een cursus gevolgd om spelers te kunnen beoorde-
len. Zij bezoeken een team tijdens trainingen en wedstrijden en kijken gericht naar een aantal 
spelers of soms zelfs naar een heel team. Doel van de scouting is om jeugdvoetballers op het 
goede niveau en in het juiste team te laten voetballen.

Inleiding
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Leider als aanspreekpunt

Als leider heeft u een voorbeeldfunctie! U bent het aanspreekpunt voor het bestuur, de com-
missieleden en de trainer voor het desbetreffende team. Het is van groot belang dat u als leider 
beseft dat u altijd Flevo Boys vertegenwoordigt. Van even groot belang is het, dat vragen, kritiek 
en verbeterpunten van leden en ouders op een goede wijze naar de commissieleden, trainers 
en bestuursleden verwoord worden. Een positieve houding is hierbij van cruciaal belang. Kritiek 
op de organisatie bij Flevo Boys is goed, daar worden we beter van, maar dan wel altijd op een 
positieve manier. U geeft op een pro-actieve wijze de activiteiten, evenementen, verenigings-
nieuws van Flevo Boys door aan (de ouders van) de spelers van het team.

Algemene richtlijnen
Het is van belang dat u de onderstaande gedragscode onderschrijft en naleeft. U mag anderen 
(collega-trainers en leiders) hier dan ook op aanspreken. Maar u kunt hier natuurlijk ook zelf op 
aangesproken worden. Een leider/ trainer, die zich bij herhaling niet aan de gedragscode houdt, 
schaadt de vereniging en geeft een verkeerd voorbeeld aan de andere leden. Het bestuur zal 
de persoon hierop aanspreken en er in het uiterste geval zelfs consequenties aan verbinden.

Gedragscode:
De jeugdleider vertegenwoordigt Flevo Boys bij uit- en thuiswedstrijden op correcte wijze in 
gedrag, woord en gebaar. Respect voor mens en materiaal is een belangrijk aandachtspunt.
De jeugdleider vertegenwoordigt ook de vereniging naar de ouders toe. Hij dient, indien er pro-
blemen zijn met een speler, dit eventueel met de ouders te bespreken. Een jeugdleider brengt 
nooit devereniging tegenover de spelers en ouders in diskrediet. Kritiek kan men mondeling, 
schriftelijk/e-mail of telefonisch leveren bij commissieleden, voorzitter van de Voetbalcommissie 
en/of het bestuur.
De jeugdleider ziet erop toe dat de jeugdspelers zich aan de gemaakte afspraken houden.
De jeugdleider stimuleert sportief en correct gedrag. De jeugdleider draagt zorg voor de veilig-
heid en het welzijn van de jeugdspelers van Flevo Boys.

Gedragscode bij meisjes/dames:
Indien in een team ook meisjes spelen, dan wel als het gaat om de dames- en meisjesafdeling 
geldt de volgende aanvullende gedragscode:
Zorg voor een ruimte waar de speelsters zich zonder aanwezigheid van jongens/mannen kun-
nen omkleden en douchen. Een mannelijke leider/trainer in de kleedkamer mag daar alleen zijn 
met uitdrukkelijk goedvinden van de speelsters. Wij adviseren om daar aan het begin van het 
seizoen goed afspraken over te maken. Geef speelsters nadrukkelijk waardering, maar realiseer 
ook dat fysieke aanraking kan worden opgevat als ongewenst gedrag. Wijs spelers/speelsters 
indien noodzakelijk op het bestaan van een vertrouwenspersoon in de vereniging, waar ze 
terecht kunnen als ze zich binnen de vereniging seksueel of anders geïntimideerd voelen.

Taken/verantwoordelijkheden
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De leider als begeleider

Een jeugdleider/-trainer geeft de kinderen als groep maar ook elk individu leiding. Kinderen heb-
ben naast leiding ook opvoeding, bescherming en verzorging nodig. Het leiden van de kinderen 
moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport. Maar ook tot een betere 
prestatie van het kind op voetbalgebied. Leiding geven aan kinderen is ook vooral helpen naar 
zelfstandigheid. Veel aspecten van het begeleiden komen overeen met het ouderschap. Ouders 
zijn echter niet automatisch ook goede begeleiders.

Bij Flevo Boys voetballen kinderen van 5 t/m 18 jaar. Er een groot verschil tussen kinderen in de 
verschillende leeftijdsfasen. Bovendien zijn kinderen van dezelfde leeftijd niet altijd gelijk. Om 
een kind te begrijpen, is het van belang om te weten hoe het denkt, wat het kan en wat het wil. 
Met goede methoden en oefeningen kun je ze geleidelijk iets leren over voetbal, samenspelen, 
rechten en plichten, maar ook over gedrag, verantwoordelijkheid, enz.

Vaak is een kind gemakkelijk te beïnvloeden zowel positief als negatief. Binnen een groep 
gedragen spelers zich soms anders dan daarbuiten. Neem een kind soms even apart voor een 
gesprek of voor een bestraffende opmerking. Binnen de groep ligt dat soms te zwaar. Belonen 
van goed gedrag heeft de voorkeur boven straffen. 

Vertrouwenspersoon
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en an-
dere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Ook binnen en buiten de lijnen van 
het voetbalveld. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangs-
vorm zijn. Het mooiste zou zijn dat de ‘dader’ wordt aangesproken op het gedrag dat als onge-
wenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, 
schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus 
mee rond blijft lopen. Weet dat er bij Flevo Boys een vertrouwenspersoon is waar u een speler 
naar toe kunt verwijzen of waar u zelf om advies kunt vragen. Deze persoon kunt u mailen via 
vertrouwenspersoon@flevoboys.nl.

Leider van uw eigen kind
Meestal zult u leider zijn van het team waar uw eigen kind in speelt. Overleg vooral goed met 
uw kind of hij/zij het een goed idee vindt, dat u leider wordt. Benader tijdens het seizoen uw 
kind net zo als de anderen van het team. Het voortrekken, maar ook het strenger optreden is 
iets wat vaak onbewust gebeurt, maar wel impact heeft op uw kind en het team. Wees daar dus 
voorzichtig mee en vraag gerust advies aan andere coördinatoren of de ouders van de andere 
teamleden. 

Taken/verantwoordelijkheden
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Leider als coach

Bij selectieteams met een eigen trainer heeft de leider een beperkte rol. De trainer is verant-
woordelijk voor het gehele voetbalgedeelte. De leider ondersteunt hem bij alle overige zaken en 
neemt de logistieke zaken op zich. Een goed contact tussen leider en trainer is overigens onont-
beerlijk voor een probleemloos seizoen.

Bij de niet-selectieteams kan de trainer niet altijd aanwezig zijn bij de wedstrijden, omdat hij bij-
voorbeeld meer dan één team traint. Als de leider zonder trainer bij een wedstrijd is, fungeert de 
leider ook als coach. Onder coachen verstaan we hier: het doordacht beïnvloeden van spelers 
in een wedstrijd om de prestaties te verbeteren. 

Als een coach het team niet zelf traint, dan moet er geregeld contact zijn met de trainer om de 
gang van zaken omtrent de spelers door te nemen. Belangrijk is dat u wel eens bij de trainingen 
gaat kijken. Zorg ervoor dat de spelers en u zelf de afspraken nakomen. In principe wordt er 
2 keer per week getraind (als het clubtrainingsschema dat toelaat). De regel is dat een speler 
afbelt bij de trainer als hij een keer niet kan trainen. Meld deze regel ook duidelijk aan de ouders 
en spelers.
Uiteraard bent u niet zomaar een (goede) coach. We willen hier een aantal aanwijzingen geven 
die daarbij behulpzaam kunnen zijn. 

Taken van een coachende leider
Voor de wedstrijd
 • opstelling bekendmaken en toelichten
 • aangeven waarom iemand wissel staat
 • speelwijze aangeven voor het team, elke linie en elke speler
 • warming-up begeleiden

Tijdens de wedstrijd
 • rustig blijven en goed kijken
 • positieve aanmoedigingen geven
 • aanwijzingen geven aan de spelers
 • wisselspelers laten warm lopen
 • eventuele wissels toelichten
 • zonodig zelf spelers verzorgen

In de rust
 • even rust geven
 • aanwijzingen geven voor de tweede helft: eerst positieve opbouwende opmerkingen, dan  
   eventuele foutjes en vervolgens weer positief

Na afloop
 • geef de tegenstander en scheidsrechter een hand geeft en zorg dat de spelers dit ook doen
 • kort en rustig de wedstrijd analyseren in de kleedkamer, geen verwijten maken
 • verwijzen naar de volgende activiteit

Taken/verantwoordelijkheden
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Start seizoen 

Het nieuwe seizoen begint eigenlijk al aan het einde van het vorige seizoen. Leden van de 
Technische commissie en de coördinatoren maken dan de teamindeling voor het nieuwe sei-
zoen. De samenstelling van de teams is ieder jaar, zoals bij iedere vereniging, een hectische 
gebeurtenis. Veel spelers en ouders hebben een voorkeur die niet altijd uitkomt. Soms willen 
teams bij elkaar blijven,andere teams juist niet. Moeten spelers op een hoger niveau spelen of 
juist lager. Allemaal zaken die gedurende de tweede helft van een seizoen al opkomen.

Hoog niveau
Bij Flevo Boys laten we spelers graag op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Maar het is net 
zo belangrijk om er voor te zorgen dat spelers niet te hoog worden ingedeeld. Dit levert vaak 
teleurstellingen op gedurende het seizoen. De doelstelling is dus dat iedere speler moet spelen 
op het niveau dat past bij zijn kwaliteiten. Uiteindelijk bepaalt Hoofd opleiding in welk team een 
speler wordt ingedeeld voor wat betreft de standaardteams en de voetbalcoördinatoren voor de 
niet standaardteams.

Teamindeling
Gedurende het seizoen wordt bijgehouden hoe een speler zich ontwikkelt. De trainer, de leider, 
de jeugdcoördinator en de interne scouting geven hierbij hun oordeel. Dit oordeel zal mede 
worden betrokken bij de indeling voor een volgende seizoen. Nadat de teams zijn samengesteld 
door de coördinatoren en de Technische commissie volgt er overleg met trainers en leiders. Dan 
wordt de nieuwe indeling op de site geplaatst. 

Naar aanleiding van deze indeling kunnen ouders en spelers op een vooraf bepaalde datum in 
gesprek gaan met de desbetreffende coördinator. Deze datum wordt via de site van Flevo Boys 
bekend gemaakt. Voor de start van het nieuwe seizoen ontvangt u van de Voetbal coördinator 
een lijst met de spelers van het team. Deze wijzigt nog weleens omdat spelers zich voor, tijdens 
of na de zomervakantie nog af- of kunnen aanmelden. 

De leider of trainer heeft voor het voetbalseizoen begint minimaal 1 keer contact gehad met alle 
spelers en mogelijk ouders uit zijn/ haar team. De beste manier om dit te doen is een kennisma-
kingsbijeenkomst voor alle spelers, ouders en leider(s) te organiseren bij Flevo Boys. U heeft 
minimaal een keer telefonisch contact gehad met elke speler. U krijgt van de Voetbal coördina-
tor te horen waar en wanneer er getraind gaat worden. Dit zal ook via de site bekend gemaakt 
worden. 

De coördinator zorgt ervoor dat u het wedstrijdprogramma zo spoedig mogelijk ontvangt. Het 
programma is ook te vinden op www.flevoboys.nl en www.voetbal.nl en Sportlink. De spelers-
passen voor de D-C-B- en A-teams worden in het postvak van uw team in de commissiekamer 
gelegd. Check dit postvak regelmatig. U bent als leider bent verantwoordelijk voor de spelers-
passen.

Taken/verantwoordelijkheden
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Voorbereiding 

Zorg ervoor dat u op tijd weet hoeveel spelers u beschikbaar heeft voor de wedstrijd. Als blijkt 
dat het team niet volledig is, moet u hierover zo spoedig mogelijk contact opnemen met de 
desbetreffende Voetbal coördinator. Wacht niet tot op de dag van de wedstrijd. Het is niet toege-
staan om als leider zelf spelers van andere teams te benaderen. 

Vooral in de vakantieperiode zijn veel kinderen afwezig en daarom is het ook zaak om in een 
vroegtijdig stadium te informeren bij de ouders/kinderen of er spelers met vakantie gaan. 
Personen die geen lid zijn of die nog geen spelerspas hebben, mogen niet spelen. Een speler 
kan alleen met toestemming van de coördinator tussentijds aan de selectie van een niet stan-
daardteam worden toegevoegd en alleen de Voetbal coördinator geeft toestemming of een 
nieuwe speler mag meedoen aan een wedstrijd. Voor de standaardteams kan dit alleen met 
toestemming van de Hoofd Opleiding.

Kijk altijd thuis voor de wedstrijd even op de site van Flevo Boys (of die van de tegenstander) 
voor eventuele wijzigingen of afgelastingen. De meeste jeugdteams van Flevo Boys spelen in 
district Noord van de KNVB. Dit is belangrijk bij een complete afgelasting. Wel goed in de gaten 
houden of de afgelasting geldt voor de A-categorie teams en/of B- categorie.

Wees ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Zorg dat de inspeelballen, wedstrijdbal, 
waterzak, spons en bidons aanwezig zijn. Bent u ook coach, maak dan vooraf een opstelling. 
Deze kunt u dan voor de wedstrijd aan de spelers doorgeven. Deze kan in gezamenlijk overleg 
met de trainer gemaakt worden. 

In de week voorafgaande aan de wedstrijd het Digitaal Wedstrijdfomulier (DWF) invullen voor 
de wedstrijd op zaterdag (vanaf D-pupillen).

A- en B-categorie
In de handleiding wordt gesproken over een A en B categorie. Met de categorie A wordt be-
doeld: A-, B- en C-junioren vanaf de 1e klasse en hoger. D-pupillen: 1e divisie, 2e divisie, hoofd-
klasse en topklasse. Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers 
uitkomen (m.u.v. meisjes)

Met de categorie B wordt bedoeld: A-, B-, en C-junioren vanaf de 2e klassen en lager.
D-pupillen vanaf de 1e klasse en lager. Alle E- en F- pupillen. Alle meisjes juniorenteams.

De wedstrijd
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Voor de wedstrijd

Thuiswedstrijd
Circa een uur tot drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd bent u bij de club. U kunt op het 
schema in de vitrine aan de muur bij de kleedkamers zien op welk veld het team moet spelen 
en in welke kleedkamer de spelers en de tegenstander zich kunnen omkleden. De sleutels van 
de kleedkamers (ook die van de tegenstander) kunt u ophalen in de commissiekamer (witte 
gebouw links naast de kantine). U vult hiervoor op een lijst het team in, de nummers van de 
kleedkamers, uw naam en uw telefoonnummer. Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor 
beide sleutels. U brengt nu ook de laatste wijzigingen aan in het Digitaal Wedstrijdformulier. 
Nadat de scheidsrechter aanwezig is bent u aanwezig als de scheidsrechter de spelerspassen 
controleert en dit vermeld in het DWF.

U ontvangt de leider van de tegenstander. Begeleidt hem naar de commissiekamer en bespreek 
indien gewenst wat hij moet doen en waar alles te vinden is. Voor uzelf en de leider/trainer van 
de tegenstander kunt u hier een bakje koffie of thee krijgen. Als u alleen bent, kunt u ook vragen 
of een van de ouders dit wil doen. Begeleidt hem zoals u graag begeleid zou worden bij een 
vereniging waar u nog nooit eerder was. 

Flevo Boys tenue
Spelers van Flevo Boys mogen alleen in het originele Flevo Boys tenue voetballen. Het tenue 
bestaat uit het rood-witte shirt, witte broek en witte sokken. Allen zijn voorzien van het Flevo 
Boys logo. Voor de keeper is een speciale zwart keepershirt en -broek met het Flevo Boys logo. 
Andere kleding is niet toegestaan. Broekjes en shirts zijn eigendom van Flevo Boys en ontvangt 
ieder team aan het begin van het seizoen in bruikleen. Spelers zorgen zelf voor de sokken, 
deze zijn te koop in de kantine.

Als de tegenstander een shirt heeft met dezelfde kleuren als Flevo Boys, of als er gespeeld 
moet worden tegen een ander team van Flevo Boys, moet het thuisspelende team andere shirts 
aan. Op te halen in de commissiekamer. Speelt uw team als eerste op een veld, zorg er dan 
voor dat de hoekvlaggen geplaatst worden. Deze zijn te vinden in de kast aan de rechter zijde 
van de tribune, voor het ballenhok. Speelt u als laatste op een veld, zorg dat ze terug in de kast 
geplaatst worden. 

Verzamelen
Spreek een vaste plek af waar uw team zich verzamelt. U kunt dan kijken of alle spelers aanwe-
zig zijn en eventueel spelers die er nog niet zijn, bellen. Bij de F- en E-pupillen gaan de ouders 
mee met de kinderen naar de kleedkamer. Vanaf de D-pupillen komen alleen de spelers en de 
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trainer/leider in de kleedkamer.

Zie erop toe dat iedere speler het juiste tenue draagt, met goede voetbalschoenen en scheen-
beschermers. Scheenbeschermers zijn door de KNVB verplicht. Zonder scheenbeschermers 
mag er geen wedstrijd worden gespeeld! 
Geef de spelers een vast rugnummer. Als er dan een shirt of broek mist, weet u bij wie u moet 
zijn. Hoewel het soms koud kan zijn, is het niet toegestaan om met een lange broek te voetbal-
len als daar geen medische gronden voor zijn. Daarbij draagt de speler het shirt in de broek. 
Sieraden zoals ringen, kettingen en oorbellen zijn gevaarlijk en verboden te dragen tijdens de 
wedstrijd. 

Het blijkt ieder jaar weer dat waardevolle spullen uit de kleedkamers worden ontvreemd. On-
danks afgesloten kleedkamers bij Flevo Boys blijft dit een probleem. Flevo Boys is niet verant-
woordelijk voor deze vermissingen. Het is verstandig dat de leider voor de wedstrijd de waar-
devolle spullen in bewaring neemt. Verzamel alle waardevolle spullen in een tas en neem deze 
mee naar het veld. 

Uitwedstrijd
Controleer thuis eerst nog even op de site van Flevo Boys of er geen wijzigingen hebben plaats-
gevonden. Kijk nog even in het postvak van het team in de commissiekamer en zorg dat u alle 
spelerspassen bij u heeft, dus ook van spelers die u van een ander team heeft geleend. Zorg 
ook dat de ballen, waterzak, spons en drinkfles meegaan. 

Probeer drie kwartier van tevoren op het terrein van de tegenstander te zijn. De spelers hebben 
dan ruim de tijd om zich om te kleden en een warming up te doen. Spreek een plaats af waar 
het team zich verzamelt. Controleer of alle spelers en de ouders die moeten rijden aanwezig 
zijn. Spreek af wie er voorop rijdt. 

Bij aankomst meldt u zich in de commissiekamer van de club en u brengt de laatste wijzigingen 
aan in DWF en u stelt de spelerspassen ter beschikking van de scheidsrechter, zodat deze die 
kan controleren. U bent aanwezig tijdens de controle van de passen. Controleer na de wedstrijd 
of de spelers de kleedkamer netjes hebben achtergelaten. Ook als u spelers aanwijst dit te 
doen, bent u eindverantwoordelijk. 

Na afloop van de wedstrijd bent u aanwezig als de scheidsrechter de wedstrijdgegevens invult 
in het DWF. U dient ook akkoord te geven op hetgeen er is ingevuld in het DWF. Het wedstrijd-
formulier kan uitgeprint worden, maar dat is niet verplicht.

De wedstrijd
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Het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 

Voor de F en E pupillen is het DWF niet van toepassing. Vanaf de D pupillen is het DWF wel 
van toepassing voor alle teams.

Heeft u niet eerder gewerkt met het DWF geeft u dat dan aan bij uw coördinator. Voor aanvang 
van het seizoen organiseert de Voetbalcommissie een instructieavond over hoe het DWF werkt 
en hoe u het moet invullen. U krijgt dan ook toegangsgegevens van het systeem, zodat u thuis 
een wedstrijd kan voorbereiden. In het geval van een storing of als het systeem niet werkt is er 
een digitaal formulier ter beschikking en het ‘oude’ papieren formulier. Echter is het papieren 
formulier nog maar beperkt beschikbaar en zodra deze op zijn zal er geen nabestelling meer 
plaats vinden.

Spelerspas
Iedere speler in de A, B, C en D categorie moet in het bezit zijn van een spelerspas. De leider 
moet er ook voor zorgen dat hij de spelerspassen (A, B, C en D categorie) altijd bij zich heeft.  
Een speler zonder spelerspas mag niet spelen. Als er geen spelerspas is van een speler kan 
het zijn dat er nog geen overschrijvingsformulier en/of foto en/of ID aanwezig is. Ook kan het 
zijn dat de speler nog niet is overgeschreven van een andere vereniging naar Flevo Boys.

Als spelers meespelen in een ander team dan hun eigen team, moet de leider goed opletten 
dat hij of zij de spelerspas meeneemt en na de wedstrijd weer terug stopt in het juiste mapje. 
Let daar goed op! Het voorkomt teleurstellingen achteraf. Indien u als leider te horen krijgt dat 
een spelerspas gaat verlopen, dient u de betreffende speler te vragen om een recente pasfoto 
(op de achterzijde v.v. naam en geboortedatum). Deze pasfoto moet ingeleverd worden bij de 
Voetbal coördinator. Flevo Boys stuurt het naar de KNVB. De scheidsrechter zal de spelerspas-
sen bekijken en controleren aan de hand van het ingevulde digitale wedstrijdformulier. Dit kan 
voor en/of na de wedstrijd gebeuren. 

De wedstrijd
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Voor alle teams, behalve categorie F en E, is het verplicht om gebruik te maken van het Digitaal 
Wedstrijdformulier. Daarvoor zijn een aantal computers beschikbaar in de commissiekamer. 
Mocht u niet eerder gewerkt hebben met het DWF meld u zich dan bij uw voetbalcoördinator. 
Voor aanvang van de competitie organiseert de voetbalcommissie een instructieavond over 
het gebruik van DWF. U krijgt dan ook toegangscodes voor het systeem. U kunt dan ook thuis 
het formulier voorbereiden voor de wedstrijddag. Alleen in uitzonderlijke gevallen (stroom- of 
internetstoring) is het gebruik van een papieren formulier toegestaan. Papieren formulieren zijn 
te verkrijgen bij de balie in de commissiekamer. In de commissiekamer is ook iemand aanwezig 
waar u met uw vragen terecht kunt.

De KNVB wil in de toekomst alle wedstrijdformulieren digitaal in laten vullen via Sportlink. Zodra 
dit voor u aan de orde is zal het via de site van Flevo Boys bekend gemaakt worden. In de com-
missiekamer is ook altijd iemand van de voetbalcommissie aanwezig voor eventuele vragen en/
of opmerkingen. 

Na de wedstrijd
Alle spelers zijn verplicht om te douchen na de wedstrijd. Bij de F- en E-pupillen zijn de ouders 
hier nog bij aanwezig. Na de wedstrijd vult de scheidsrechter het digitaal wedstrijdformulier 
(DWF) in. Daar bent u als leider bij aanwezig om er op toe te zien dat de juiste gegevens wor-
den ingevuld. Als u akkoord bent moet u dat aangeven in het DWF.

Mochten er zich voor, tijdens of na de wedstrijd bijzonderheden hebben voorgedaan meldt u dit 
dan zo spoedig als mogelijk bij uw voetbalcoördinator, zodat tijdig en indien noodzakelijk, actie 
kan worden ondernomen.

De wedstrijd
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Algemene informatie

F- en E-pupillen
De F- en E-pupillen spelen 7 tegen 7. Met uitzondering van E1 die speelt 9 tegen 9. Dit is con-
form de voorschriften van de KNVB. Als een tegenstander met een achttal wil spelen, dan moet 
dit overlegd worden met  u en de scheidsrechter. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een 
doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers inclusief doelman is 5. Het doorlo-
pend wisselen met een maximum van vijf spelers is toegestaan. 
Een eenmaal gewisselde speler mag weer terug in het veld. Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten 
bij de F-pupillen. Bij de E-pupillen is dit 2 x 25 minuten. E1 is hier een uitzondering op. Zij spe-
len 9 tegen 9 op een aangepast veld en zij spelen 2x30 minuten.

Geen scheidsrechter
Voor de E- en F-categorie kan door de club vanaf bepaalde teams geen scheidsrechter worden 
aangesteld. Het is de bedoeling dat de vaders of moeders bij de thuiswedstrijden per toerbeurt 
een wedstrijd fluiten. Vermeld dit op het rij- en was schema. Als een ouder niet aanwezig kan 
zijn, dienen zij zelf voor vervanging te zorgen. Vermeld dit duidelijk op het schema. 

Enkele belangrijke spelregels
Tijdens de rust (7,5 minuten) blijven de spelers op het veld. Het is verboden voor personen die 
niet actief deelnemen aan de wedstrijd, zich in het speelveld (incl. middenlijn van groot veld) te 
begeven tijdens de rust. Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Als er een 
echte doelkans door een opzettelijke overtreding wordt ontnomen, dan kan de scheidsrechter 
een strafschop toekennen. De afstand tot het doel is dan 8 meter. Als de F-pupil zich met de 
hand beschermd, wordt dit niet bestraft. Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije 
trap, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan. Foutieve inworpen 
moeten worden overgedaan. Het is toegestaan voor de keeper om een terugspeelbal in de 
hand te nemen.

Bij de E-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de 
tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan. De F- en E-pupillen vallen onder de 
B-categorie jeugdvoetbal. Als er in de competitie twee teams gelijk eindigen, bepaalt het doel-
saldo welk elftal zich kampioen mag noemen of degradeert. Als ook het doelsaldo gelijk is, volgt 
er een beslissingswedstrijd. 

Na de wedstrijd worden er door de spelers en de keepers penalty’s genomen. Deze tellen niet 
mee voor de eindstand. Na de wedstrijd haalt u of een ouder ranja in de commissiekamer voor 
beide teams. De gebruikte kan dient na gebruik weer ingeleverd te worden in de commissie-
kamer, evenals de niet gebruikte plastic bekers. De scheidsrechter levert de uitslag in bij de 
commissiekamer. 

Aan de ouders van de 2e-jaars E-pupil zal eind oktober worden gevraagd om een formulier in 
te vullen en een pasfoto in te leveren bij u. Op de achterzijde van de foto dient de naam en de 
geboortedatum vermeld te worden. Als de speler naar de D-pupillen gaat, zal er namelijk een 
spelerspas nodig zijn om te mogen spelen in competitieverband. U levert de formulieren in bij 
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de desbetreffende coördinator. 

D-C-B-A teams
De D-pupillen spelen voor het eerst 11 tegen 11 op een heel veld. Corners worden genomen op 
het snijpunt van de doellijn en het zogenaamde 10,15-meter streepje, gemeten vanaf de hoek-
vlag. Doeltrappen worden genomen vanaf de rand van het strafschopgebied. Een vrije schop 
voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen 
strafschopgebied genomen.  Een foutieve inworp mag niet meer opnieuw gedaan worden. Ook 
de buitenspelregel wordt nu toegepast. 

Speeltijden
De D-pupillen spelen 2 x 30 minuten.
De C-junioren spelen 2 x 35 minuten. 
De B-junioren spelen 2 x 40 minuten.
De A-junioren spelen 2 x 45 minuten.

Wisselen
In de A-categorie junioren zijn er maximaal 5 wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. 
Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. In de A-cate-
gorie kan de scheidsrechter gele en rode kaarten uitdelen. In de B-categorie mag een wissel-
speler wel weer deelnemen aan de wedstrijd. Overleg voor de wedstrijd met de scheidsrechter 
wanneer er gewisseld kan worden. Officieel mag er alleen gewisseld worden na toestemming 
van de scheidsrechter tijdens een dood spelmoment. Bij de B categorie krijgt een speler meteen 
een  tijdstraf als hij een gele kaart krijgt van de scheidsrechter. Bij de D-pupillen is deze tijdstraf  
5 minuten, bij de C-B-A en senioren is deze tijdstraf 10 minuten. Alle spelregels en interpretaties 
daarvan zijn te vinden op het internet op de site van de KNVB.

Tijdens de rust (max. 15 minuten) gaan de spelers naar de kleedkamer. De leider of wissel-
speler kan bij thuiswedstrijden thee en bekers voor het eigen team en de tegenstander in de 
kantine ophalen. De theekan dient na de wedstrijd weer ingeleverd te worden in de kantine. 

Aan de D-pupillen zal aan het begin van het seizoen gevraagd worden loten voor de Grote 
Clubactie te verkopen. In de praktijk is gebleken dat juist jongens in de D-leeftijd dit altijd prima 
doen. Ze kunnen er zelf € 0,50 per verkocht lot mee verdienen. De trainers en/of coaches kun-
nen het beste de boekjes zo snel mogelijk uitdelen, zodat ze aan het begin van de actie direct 
op pad kunnen.

Spelregelbewijs 2e jaars B-junioren
De KNVB heeft in verband met het respect programma bepaald dat, met ingang van het sei-
zoen 2014-2015, alle 2e-jaars B junioren een spelregelbewijs moet halen. Alle 2e jaar B junio-
ren zullen door de voetbalcommissie worden uitgenodigd voor een korte instructie en toelich-
ting. Hierna dient de B junior zelf aan de slag te gaan en voor 1 januari zijn spelregelbewijs te 
halen. Laat hij of zij dat na, dan krijgt hij/zij een speelverbod totdat men het examen met goed 
gevolg heeft afgelegd. Ook als de 2e jaars B-junior bij de senioren speelt is hij/zij verplicht om 
het spelregelbewijs te halen.
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Verdere aandachtspunten

Afmelden
Ook is het belangrijk dat men een goede afmeldingprocedure afspreekt met de spelers/ouders. 
Wij adviseren dat spelers zich minimaal 2 dagen voor de wedstrijd afmelden, ziekten en andere 
calamiteiten voorbehouden. Dit geldt ook voor de diverse voetbaltoernooien.

Afwezigheid spelers
Als een speler zonder af te bellen afwezig is bij de wedstrijd, informeer dan naar de reden van 
afwezigheid. Is een speler vaker niet aanwezig, meldt dit dan bij de coördinator. De Voetbal 
coördinator gaat dan met de speler en/of ouder(s) in gesprek. 

Als dan blijkt dat de speler het voetbal bij Flevo Boys niet meer leuk vindt, adviseren wij om een 
andere sport of hobby te kiezen die beter past. Wij doen dit in het belang van het team en waar-
schijnlijk uiteindelijk ook in het belang van de betreffende speler zelf.

Bekerwedstrijden
De bekerwedstrijden starten in augustus/september. Dit betreft vaak een poulesysteem waar-
bij de eerste twee ploegen zich plaatsen voor de volgende (eliminatie)ronde. Niet ieder team 
wordt ingeschreven omdat wij zo de mogelijkheid houden om onvolledige teams vanuit andere 
teams aan te vullen. Houd zelf de KNVB en Flevo Boys sites goed in de gaten, houd rekening 
met vakanties en overleg met ouders over eventuele afwezigheid. Meld de stand van zaken aan 
de Voetbal coördinator. Dit in verband met de eventuele noodzakelijke aanvulling van het team 
voor de wedstrijd.

Blessures/ziekte
Er is een EHBO-doos en ijs om te koelen in de commissiekamer, evenals een brancard. Het 
nummer van de huisartsenpost is 0900 - 333 6 333 en het adres is Urkerweg 4, 8303 BX  te 
Emmeloord. Zij vragen om de naam, adres, geboortedatum en de aard van de klachten van 
de speler. De AED is te vinden in het gebouw naast de kantine van fysiotherapie Bakker. Een 
sleutel van dit gebouw is in het bezit bij de terreinmeester. Op zaterdag hangt de AED achter de 
bar van de kantine van Flevo Boys. U dient de AED daar op te halen als u deze nodig heeft. Let 
op: alleen gebruiken door vrijwilligers die daarvoor zijn opgeleid.

Als een speler ernstig en/of langdurig geblesseerd of ziek is wil de Voetbal coördinator hiervan 
op de hoogte gesteld worden, zodat de voetbalcommissie een attentie kan sturen en contact op 
kan nemen met de ouders/begeleiders.

Op woensdagmiddag is er een gratis inloopspreekuur voor spelers van Flevo Boys die in het 
weekeinde daarvoor een blessure hebben opgelopen in de fysiotherapie praktijk van Bakker. 
Deze is gevestigd naast het hoofdveld/kantine van Flevo Boys. Wel vooraf even bellen voor een 
afspraak. Meer informatie hierover is te vinden op de site: www.fysiotherapiebakker.nl.
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Disciplinaire zaken
Bij incidenten in of buiten het voetbalveld zal de Voetbalcoördinator en eventueel het bestuur 
van Flevo Boys met de desbetreffende speler of ouder in gesprek gaan. Het betreft hier inciden-
ten als excessief verbaal of fysiek gedrag. De leider is altijd verplicht dit te melden aan de Voet-
balcoördinator. Bij twijfel kan de leider altijd overleggen met deze coördinator. Excessen worden 
(indien ze tijdens de wedstrijd plaatsvinden) door de scheidsrechter bestraft en genoteerd op 
het wedstrijdformulier. De tuchtcommissie van de KNVB zal daarna de strafmaat bepalen. Dit 
zijn schorsingen en/of een geldboete. 

Excessen worden daarnaast door het bestuur van Flevo Boys beoordeeld. De overtreder wordt 
uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur, waarna het bestuur eventueel een aanvullende 
straf oplegd. Een speler is pas weer speelgerechtigd als hij alle straffen heeft uitgezeten en 
boetes zijn voldaan. Straffen voor excessen gelden ook voor leiders en trainers. 

Activiteiten
Ieder jaar organiseert de Activiteitencommissie bij Flevo Boys een aantal evenementen voor de 
jeugd. Hierbij is ook de hulp van de leider vereist. Bijvoorbeeld bij het tijdig inventariseren van 
het aantal aanwezige spelers, het begeleiden van het team of andere zaken. Aanmelden kan 
via prencommunicatie@flevoboys.nl.

Facebook
Ieder team kan een eigen Facebookpagina aanvragen via de webredacteur:  
socialmedia@flevoboys.nl. Voor de spelers en ouders is het leuk als zij de verslagen van de 
wedstrijd terugvinden op deze pagina. De leider van het betreffende team is beheerder van 
deze pagina en kan verslagen e.d. plaatsen. Denk goed na over wat u op de site zet. De webre-
dacteur zal uw berichten lezen en indien nodig, aanpassen of verwijderen. U kunt de Faceboo-
kpagina gedurende het seizoen beheren. Flevo Boys is eigenaar van de pagina. Aan het eind 
van het seizoen gaat de pagina over naar het volgende team en de nieuwe leider. Zo blijft elke 
teampagina in stand.

Flevo Boys website
De website van Flevo Boys is een veelbekeken site. Via de site kunt u ook het wedstrijdpro-
gramma bekijken en de eventuele wijzigingen. Op de website staan ook de gegevens van een 
team, alsmede een foto. De foto’s van het team worden genomen aan het begin van het sei-
zoen. Let op de aankondiging, meestal is het zo dat u die dag eerder op het sportcomplex wordt 
verwacht. Van u als leider wordt verwacht dat u ervoor zorgt dat deze gegevens up to date zijn. 
Bij wijzigingen kan een e-mail worden gestuurd naar de webredacteur:  
webredacteurjeugd@flevoboys.nl.
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Kledingcommissie
Als een tenue beschadigd raakt, niet past of bij verlies, kan een mail gestuurd worden naar 
kleding@flevoboys.nl Voor het verlies van het voetbalshirt wordt 45 euro in rekening gebracht 
en voor het broekje 25 euro. 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd worden in de commissiekamer. Vraag bij verlies dan 
ook altijd eerst even in de commissiekamer of er iets gevonden is. Gevonden kleding wat langer 
dan een maand in de opslagruimte ligt, worden opgehaald en op een ander adres verzameld. 
Wilt u kijken of uw kleding er tussen ligt, stuur dan een mail naar  
gevondenkleding@flevoboys.nl om een afspraak te maken. 
Leider/ trainer vergadering
De Voetbal commissie organiseert periodiek een vergadering. Wij verwachten dat de leider hier-
bij aanwezig is. Ook hier geldt dat de leider bij afwezigheid voor een vervanger moet zorgen. U 
ontvangt een e-mail van uw Voetbal coördinator wanneer de vergadering zal plaatsvinden. 

Materiaal
Houd de site ook in de gaten voor de data van ophalen van ballen, tenues, trainingshesjes en 
waterzak. Samen met de trainer bent u verantwoordelijk voor de spullen die het team in bruik-
leen heeft van de club. Zie erop toe dat de spelers op een juiste manier gebruik maken van de 
materialen (dus niet gaan zitten of staan op de bal, of expres tegen hekken aan schieten). Cor-
rigeer de spelers als het nodig is.
Hebt u materialen nodig zoals ballen of een waterzak omdat deze stuk zijn of verloren, gaat u 
dan op zaterdagmorgen langs bij het magazijn linksonder de tribune. Iedere zaterdagmorgen is 
hier iemand van het materiaalbeheer aanwezig om u te helpen. Is de trainingsbal of wedstrijd-
bal te zacht, kunt u een pomp vinden in het ballenhok rechtsonder de tribune. Deze mag alleen 
door volwassenen gebruikt worden. 

Oefenwedstrijden
Het plannen van oefenwedstrijden thuis gebeurt altijd in overleg met de voetbalcoördinator. Hij 
kan na overleg met het wedstrijdsecretariaat nagaan of er tijd en ruimte voor beschikbaar is. 
Meld de oefenwedstrijd uiterlijk op maandagavond (als u op zaterdag speelt)aan. U hoort dan 
zo spoedig mogelijk of de wedstrijd ingepland kan worden en of er een scheidsrechter beschik-
baar is. 

Opzeggingen en overschrijvingen 
De opzeggingen bij Flevo Boys dienen schriftelijk plaats te vinden vóór 1 juli bij de ledenad-
ministratie van Flevo Boys. U vindt gegevens hiervan op de website. Als een speler het vol-
gende seizoen bij een ander club gaat spelen is overschrijving noodzakelijk. Het “verzoek tot 
overschrijving” gaat via een standaard formulier dat de speler krijgt van de nieuwe vereniging. 
Dit formulier moet ingevuld worden ingeleverd bij de ledenadministratie van Flevo Boys. Het 
verzoek wordt door Flevo Boys alleen in behandeling genomen als er geen contributieschuld is. 
De spelerspas wordt samen met het formulier door Flevo Boys naar de KNVB gestuurd.
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Ouders
Voor de meeste jeugd is de aanwezigheid van ouders belangrijk bij wedstrijden. Het is goed 
om de rol van de ouders voor en tijdens wedstrijden te beperken tot enthousiaste toeschouwer. 
Hieronder een aantal tips om dit te doen:

Bespreek aan het begin van het seizoen goed de rol van de ouder. Hierbij kunt u ondersteund 
worden door de coördinator. Of stel bijvoorbeeld teamregels op. Bij de jongste jeugd kunnen 
ouders prima in de kleedkamer komen, maar alleen tijdens het aan- en uitkleden. Voor de rest is 
de kleedkamer het domein van de spelers en de leider/trainer. Bij de wedstrijdbespreking is rust 
en aandacht nodig. Hier zijn dus geen ouders bij aanwezig.

Ouders staan bij de wedstrijd langs de lijn, niet naast of achter de doelen. Aanwijzingen worden 
gegeven door de leider en niet door de ouders. Aanmoedigingen van de ouders zijn uiteraard 
zeer welkom.

Bespreek de rol van de ouders direct als u ziet dat bovenstaande niet wordt nageleefd. Vaak zie 
je dat ouders zich niet bewust zijn van hun rol doordat ze enthousiast meeleven met hun kind. 
Vindt u dit lastig of veranderd het gedrag niet, neem dan contact op met de Voetbal coördinator. 
Hij zal u helpen.

Voor de ouders/verzorgers van de spelers bent u “het gezicht” van Flevo Boys. Met vragen en 
of klachten zullen zij dan ook in eerste instantie bij u terechtkomen. Komt u er met hen niet uit, 
neem dan gerust contact op met uw Voetbal coördinator. 

Rode kaart
Als een speler een directe rode kaart krijgt (dus geen twee gele kaarten) van de scheidsrechter, 
moet hiervan zo spoedig als mogelijk na afloop, doch uiterlijk maandag nadat de wedstrijd ge-
speeld is, melding van worden gemaakt bij de voetbalcoördinator. De speler is daarna automa-
tisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Alleen de scheidsrechter dient voor deze rode 
kaart een rapport te sturen naar de KNVB.  Binnen twee werkdagen (doorgaans) zal de KNVB 
de speler een schikkingsvoorstel doen. De speler kan dat accepteren door niets te doen, dan 
volgt automatisch een schorsing. Wil de speler het schikkingsvoorstel niet accepteren, dan moet 
hij binnen de termijn een bezwaarschrift indienen. Maar ook u als leider zal een verklaring moet 
indienen. Hierbij kan de voorzitter voetbalcommissie u bij helpen.
Mocht de KNVB op voorhand de inschatting maken het feit dusdanig ernstig te vinden, dan kan 
het schikkingsvoorstel overgeslagen worden en wordt er meteen een tuchtzaak gestart. Ook 
dan zullen er verklaringen ingediend moeten worden. Dit is niet vrijblijvend. Mochten de verkla-
ringen niet worden ingediend of wordt dat geweigerd volgt er straf van de KNVB. Alle kosten 
voortvloeiend uit zaken omtrent rode kaarten komen ten laste van diegene die de kaart heeft 
gekregen. Daarnaast kan het bestuur van Flevo Boys besluiten, afhankelijk van de aard van 
de overtreding of misdragingen, om ook namens Flevo Boys een extra straf te bepalen. Dat 
zal overigens altijd plaatsvinden nadat de KNVB heeft geoordeeld over de zaak. Er  bestaat de 
mogelijk dat het bestuur van Flevo Boys een lid voorlopig schorst totdat er een uitspraak is van 
de KNVB.
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Scheidsrechters
Voor sommige teams in de A tot en met de D categorie wordt er voor de wedstrijden een 
scheidsrechter door de KNVB aangesteld. Indien er geen KNVB-scheidsrechter is aangesteld, 
probeert Flevo Boys bij thuiswedstrijden voor een scheidsrechter te zorgen. Wees zuinig op 
de scheidsrechters en laat kritiek en op- of aanmerkingen tijdens de wedstrijd achterwege. Let 
hierbij ook op de ouders, begeleiders en supporters. Als iemand van Flevo Boys zich misdraagt 
wordt er van de leider verwacht dat hij hiervan melding maakt bij de Voetbal coördinator.

Flevo Boys biedt de mogelijkheid aan jeugdspelers vanaf de D-categorie om een jeugdscheids-
rechtercursus te volgen. Dit kan aan de Voetbal coördinator worden gemeld.

Ouderenavond
Aan het begin van het seizoen zullen er ouderavonden worden georganiseerd door de voetbal-
commissie en/of technische commissie. Er zal in ieder geval een ouderavond zijn voor ouders 
die voor het eerst met hun kind bij Flevo Boys komen. Er zal een ouderavond worden georga-
niseerd met een nader bekend te maken thema of omdat er specifieke informatie bekend moet 
worden gemaakt. Op de avonden is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. De data 
en te behandelen onderwerpen zullen via de website en per e-mail (via u als leider) bekend 
worden gemaakt.

Toernooien
Flevo Boys krijgt veel verzoeken tot deelname aan toernooien. Om de planning van de toernooi-
en in goede banen te leiden wordt dit gecoördineerd door de Toernooicommissie: 
jeugdtoernooien@flevoboys.nl. Ook als u zich zelf aanmeldt voor een toernooi is het verplicht 
vooraf overleg te hebben met de Toernooicommissie. De toernooiagenda vindt u vanaf maart op 
de Flevo Boys website.

Voetbalschema
Het is handig om een overzicht te maken waarop de namen, adressen en telefoonnummers van 
de spelers staan, de uit- en thuiswedstrijden en de tijden waarop de spelers aanwezig moet zijn. 
Vermeld hierin ook welke ouders moeten rijden, wassen en/of vlaggen. In plaats van vlaggen 
kan bij de F-en E pupillen de naam van de ouder gezet worden die moet fluiten. Zet er duidelijk 
in dat de ouders het onderling moeten regelen als zij op een bepaalde datum niet kunnen. 
De tijd van het verzamelen is afhankelijk van de categorie. De D, E en F teams moeten bij 
thuiswedstrijden minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer verza-
melen. Bij de overige categorieën is het afhankelijk van de trainer c.q. leider, maar in ieder geval 
minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd.

Bij uitwedstrijden moet er een tijd afgesproken worden waarop er wordt verzameld, zodat de 
spelers ook minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Belangrijk is 
om van te voren te inventariseren of er voldoende vervoer is voor de spelers. Indien ouders/
begeleiders rechtstreeks naar de uitwedstrijd gaan, omdat het terrein dichtbij huis is, moet de 
leider door de ouders/begeleiders hierover vooraf wel worden geïnformeerd. Wij adviseren om 3 
auto’s te regelen bij een zevental en 4 auto’s bij een elftal.
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Voorbeeld van een rij/was/vlagschema:

Informatie

Datum Aanwezig/
Vertrek Spelen Thuis team Uit team Rijden Rijden Rijden Rijden Wassen Vlaggen

12-10-2014 11:00 12:00 Tollebeek A1 Flevo Boys A4 Jasper Sven Thijs Jordy Jasper Jasper

2-11-2014 13:30 14:30 Flevo Boys A4 RKO A1     Jordy Jordy
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Ontwikkeling spelers

Voetballers van verschillende leeftijden hebben ieder een andere manier van begeleiding nodig. 
Hieronder vindt u verschillende aandachtsgebieden per leeftijdscategorie.

Kabouters en F-pupillen (5 - 8 jarigen) 
Op deze leeftijd is het een kwestie van spelenderwijs met de bal leren voetballen. De kinderen 
zijn nu nog erg speels, en zodoende snel afgeleid. Omdat ze erg op zichzelf zijn gericht, zullen 
ze niet snel overspelen. Ze zijn ook nog niet bezig om beter te zijn dan de ander. 

E-pupillen (8 - 10 jarigen) 
Deze groep heeft de ideale leeftijd om nieuwe bewegingen en de spelregels aan te leren.  Ook 
is het uithoudingsvermogen en de coördinatie beter. De spelers gaan winnen belangrijk vinden. 
Leg de nadruk op het spel en niet op het willen of moeten winnen. Houd ook op deze leeftijd het 
taalgebruik simpel. Geef complimentjes, maar corrigeer ook.

D-pupillen (10 - 12 jarigen) 
Op deze leeftijd is de coördinatie goed en de conditie neemt toe. Ook het concentreren gaat 
beter. De speler zal meer kritisch zijn op zichzelf, maar ook op zijn of haar medespelers. Het 
winnen is heel belangrijk geworden. Maak gebruik van de leergierigheid van de spelers. Regel-
matig contact met de ouders is ook belangrijk. 

C-junioren (12 - 14 jarigen) jongens
De spelers zijn sterk op zoek naar hun eigen identiteit en dat kan nogal wat problemen met zich 
meebrengen. Het is belangrijk om als trainer/coach interesse te tonen in al die veranderingen en 
dat in persoonlijke gesprekken te laten merken. Op deze leeftijd is de motoriek iets minder door 
de groeispurt, daardoor oogt het allemaal wat slungelachtig. De speler krijgt een eigen mening en 
is ook kritisch. Naar zichzelf, zijn medespelers, maar ook naar de trainer/ coach. De instelling is 
wisselend. Vaste afspraken zijn belangrijk. Wees duidelijk naar de speler toe en houd hem aan de 
afspraken. De trainer/coach heeft hierin een voorbeeldfunctie. Geef duidelijke instructies aan de 
speler wat zijn positie betreft. Leg de verwachting ten aanzien van prestatie niet te hoog.

B-junioren (14 - 16 jarigen) jongens
Door de groei is de controle nog niet optimaal, maar het lichaam kan al wel meer belast worden. 
Een goede warming-up is heel belangrijk omdat het lichaam zo snel groeit, dat de spieren de 
ontwikkeling van de botten maar nauwelijks kunnen bijhouden. Pubergedrag zoals lusteloosheid, 
onredelijkheid en humeurigheid komt veel voor. De speler is meer bezig om zichzelf te bewijzen 
dan voor het team. Onzekerheid gaat ook meespelen, door alle veranderingen die ze meema-
ken. De wedstrijden worden harder en eigen grenzen worden opgezocht. De spelers hebben een 
positieve benadering nodig, zowel op voetbalgebied als daarbuiten. Als trainer/coach is het be-
langrijk om eerlijk en consequent te zijn. Ook moet er kennis en inzicht in de basisprincipes van 
het spelconcept zijn, want het tactisch vermogen van de B-junior kan met sprongen vooruitgaan. 
Het is goed om persoonlijke gesprekken te hebben met de speler. Houd daarbij wel rekening met 
de emotionele uitingen die bij deze leeftijdsgroep passen. De binding van de spelers met de club 
wordt bevorderd door buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren. 
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A-junioren (16 - 18 jarigen) jongens
Lichamelijk zijn de spelers wat meer in evenwicht. De groei in de breedte neemt toe. Ze hebben 
meer controle over zichzelf en de drang om te presteren neemt toe. De keuze voor prestatie- of 
recreatievoetbal wordt nu vaak gemaakt. Voor de trainer/coach is het belangrijk om overwicht 
op de groep te hebben. Aan het motiveren van de spelers zal veel aandacht moeten worden 
besteed. Er zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden naar de speler toe. Het moet voor de 
speler duidelijk zijn wat er van hem verwacht en geëist wordt en waarom er bepaalde beslis-
singen genomen worden. De spelers moeten zich betrokken voelen bij de doelstellingen van het 
team zodat zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor allerlei zaken binnen het team. 

Overgang van A-junioren naar senioren 
Je kunt voetballen zolang als je er plezier in hebt. De overstap van de A-junioren naar senioren 
is de laatste die een speler kan maken. Vaak zeggen veel A-junioren voordat ze naar de se-
nioren gaan hun lidmaatschap op. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan te maken 
hebben met studies die in andere plaatsen gevolgd worden, waardoor spelers gaan verhuizen 
en er minder tijd is voor de voetbal. Of de speler ziet op tegen het voetballen bij een al bestaand 
vriendenteam. Dit komt vooral voor bij de lagere seniorenelftallen. Deze spelers voetballen al 
jaren met elkaar, en dan wordt het moeilijk voor de nieuwe speler om hier tussen te komen. Ook 
vaak kleine, vaak communicatieve problemen leiden tot stoppen. Dit is heel jammer. De vereni-
ging raakt hierdoor enthousiaste spelers kwijt, die belangrijk zijn voor de club.
Spelers die in aanmerking kunnen komen voor de selectie worden in een vroeg stadium bena-
derd voor de selectie onder de 23 jaar. Deze selectie vindt plaats in overleg met betrokken spe-
lers, trainers en de coördinatoren. In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan dat een A-speler 
vroegtijdig de stap naar de senioren maakt. Hiervoor geldt dat dit uitsluitend in het belang moet 
zijn van de speler. Een speler moet als regel minimaal één jaar volledig in de A-junioren hebben 
gevoetbald voordat hij de overstap kan maken naar de senioren. 

Meisjes/Dames
De ontwikkeling van meisjes loopt tot en met hun 12e jaar redelijk gelijk op met de jongens. De 
meisjes komen wel wat eerder in de pubertijd dan jongens. Vanaf 13 jaar meten de meiden zich 
vaak een nonchalante houding aan als protest tegen de volwassene die de regels bepaalt waar 
zij zich aan dient te houden. Zij weet zelf het beste wat zij wil en wat te doen, vindt ze ..... 
De leider/trainer kan hierop inspelen door de meiden te betrekken bij het opstellen van regels, 
organiseren van activiteiten en verzorging van het materiaal. Want de meiden voelen zich 
verantwoordelijk voor de keuze die zij hebben gemaakt en dat is voetballen. Opvallend is dat 
de meiden uit damesteams vanaf 13 jaar erg gericht zijn op elkaar, het samen iets bereiken. De 
meiden vinden het (nog) niet fijn om de ‘beste’ te zijn. Met elkaar presteren is belangrijker dan 
de individuele prestatie. Het getalenteerde meisje uit een meisjesteam voelt er weinig voor om 
in een uitzonderingspositie te worden geplaatst, het gevolg kan zijn dat de prestaties minder 
worden of dat zij ermee stopt. Pas wanneer het meisje haar evenwicht heeft gevonden (17-18 
jaar) wil ze zichzelf los zien van de rest van het team en kan ze kiezen om een uitzonderings-
positie in te gaan nemen. Bij Flevo Boys houden we ons aan de regels zoals we die met elkaar 
afgesproken hebben. De belangrijkste regels zijn verwoord in ‘De basis-11 van Flevo Boys’. 
Deze gelden voor leden, vrijwilligers, bestuur en verder iedereen die zich begeeft op het com-
plex van Flevo Boys. 
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De basis-11 van Flevo Boys

1. Voetbal voor je plezier, dan komt de prestatie vanzelf
2. We hebben respect voor elkaar en de tegenstander
3. Vloeken, discrimineren en schelden doen we niet
4. We zijn kritisch, niet negatief
5. Je wenst je tegenstander een prettige wedstrijd en geeft hem/haar de hand
6. We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
7. Je accepteert de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter
8. Je gaat zorgvuldig om met kleding, materiaal én kleedkamers (thuis en uit)
9. Je bent altijd op tijd (wedstrijden en trainingen)
10. We respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers
11. Je bezit en gebruikt geen verdovende middelen
10. We respecteren het werk van de onmisbare vrijwilligers
11. Je bezit en gebruikt geen verdovende middelen
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Handleiding online communicatie

Flevo Boys maakt gebruik van verschillende online communicatiemiddelen, zoals de website, 
de App, e-mail en de sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. In 
deze handleiding lees je wanneer en waarvoor welke middelen we gebruiken bij de vereniging 
en is aangegeven door wie de middelen worden beheerd. Daarnaast geven we tips over welke 
communicatiemiddelen trainers en leiders binnen een team kunnen gebruiken

Algemene tip over gebruik social media
• In algemene zin is het belangrijk dat trainers, teamleiders en club functionarissen (in essen-

tie alle vrijwilligers van de vereniging) sociale media uitsluitend op positieve wijze gebruiken. 
Het is niet handig om meningen/kritiek te ventileren via sociale media. 

• Kwets geen mensen.
• Denk eerst na voordat je een bericht plaatst.
• Ook humor is een lastig ding bij digitale middelen.  
Een goed en verantwoord gebruik van social media draagt bij aan een positief imago van Flevo 
Boys. Laten we daar met ons allen aan bijdragen. Voor vragen kun je terecht bij de coördinato-
ren van de Voetbalcommissie en Technische commissie. 

E-mail
Alle contactpersonen binnen de vereniging hebben een e-mailadres. Deze zijn te vinden op de 
website onder de knop Vereniging. <nog niet bekend hoe dit eruit gaat zien op de nieuwe site> 
Op deze manier kun je de verenigingen vragen stellen over verschillende onderwerpen.
• De vereniging stuurt e-mails naar de leiders en trainers van teams om hen op de hoogte te 

brengen van verschillende zaken <zoals?> binnen de vereniging.
• Binnen een team maakt de leider een lijst met e-mailadressen, zodat er onderling gecom-

municeerd kan worden via de e-mail. De mail wordt gebruikt voor ‘zakelijke’ mededelingen, 
zoals het speelschema doorgeven en de adressenlijst. 

Tip
1. Het is goed om af te spreken met het team (ouders en/of spelers) dat de informatie 

over de wedstrijden, de zakelijke info, via de e-mail gaat. Zo kan niemand zeggen: ‘ik 
wist het niet’.

2. Maak de e-mail over de wedstrijd van een aankomende zaterdag kort en krachtig, 
want niet alle ouders kunnen even goed Nederlands lezen. Daarbij komt dat mensen 
sowieso vluchtig lezen en heeft een korte en duidelijke e-mail meer effect. 

Een voorbeeld:
Zaterdag 2 mei spelen we uit tegen SC Bant E2, Sportsingel 28.
Verzamelen:  8.00 uur bij Flevo Boys
Vertrek:   8.10 uur
Spelen:   9.00 uur
Wassen :  Jan
Kleedkamer aanvegen: Els
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WhatsApp
Deze app (of vergelijkbare apps als Messenger en Telegram) is handig om te gebruiken in een 
team, omdat het een snel kanaal is en je kunt een groepsapp aanmaken. Zo kun je je team snel 
op de hoogte brengen van bijvoorbeeld het niet doorgaan van een training of een T-shirt dat 
kwijt is. 

Tip
1. Ook bij WhatsApp is het goed om met ouders en kinderen van het team afspraken 

te maken over wat je wel en niet appt. De team-app is voor de ‘zakelijke’ berichten: 
training gaat door, tijd van wedstrijd is verschoven etc.

2. Je kunt voor de spelers zelf een eigen groepsapp maken, zodat zij met elkaar kun-
nen contacten. Jongeren hebben vaak een eigen telefoon. Zij willen graag met elkaar 
contact hebben. Zorg ervoor dat het contact van de jongeren los staat van de meer 
zakelijk appgroep van ouders. Je ziet vaak gebeuren dat de kinderen van een team 
ook andere kanalen hebben om met elkaar contact te hebben, zoals snapchat of 
Instagram.

3. Sommige kinderen zitten ook in de ouderen groepsapp, omdat hun ouders dat niet 
kunnen of willen. Het is belangrijk dat je hen begeleidt met het verschil in deze groe-
pen. De meeste kinderen hebben dat snel door.

4. Net als alles in het leven moeten kinderen de kans krijgen om te leren en fouten te 
maken. Dat geldt ook voor het gebruik van sociale media en WahtsApp. Ons advies 
is: houd in de gaten wat er in deze groepen gebeurt. Probeer dat op een open manier 
te doen, zodat je kunt bespreken wat je wel en niet tegen elkaar zegt. 

5. Ook het gebruik van emoticons is voor sommigen lastig. Begeleid de kinderen daarbij.

Website flevoboys.nl
De website van Flevo Boys geeft informatie over de vereniging, zoals nieuws, activiteiten, wed-
strijdprogramma, uitslagen en standen, bestuurszaken, afgelastingen, trainingsstof en nieuws 
over Flevo Boys 1. Houd als team de website in de gaten houden voor bijvoorbeeld:
• Wanneer de velden dicht zijn in de zomer en winter.
• Wanneer je de tenues kunt ophalen.
• Wanneer de nieuwjaarsreceptie is.
• Organisatie familiedag.
• Hoe doen onze teams het in de bekerwedstrijden.
• Wie zijn er kampioen geworden.
• Hoe vergaan het de eerstejaars D-teams in de najaarscompetitie.
Als team kun je nieuws doorgeven aan de webredacteur@flevoboys.nl. Schroom niet, gewoon 
doen!

Tip
Een tekst wordt goed gelezen als er beeldmateriaal bij zit, zoals foto’s of een film. 

Facebook
Flevo Boys heeft een Facebookpagina waar informatie, foto’s en video’s op wordt gezet over de 
vereniging, de vrijwilligers en leden (teams). Het is aanvullende informatie op de website, met 
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vaak mee beeldmateriaal.
Elk team kan een eigen Facebook Flevo Boys teampagina gebruiken. Eén iemand van het 
team is de zogenoemde beheerder van deze pagina. Hierop kun je al het nieuws over het team 
delen, zoals:
• Verslag van de wedstrijd.
• Foto’s en filmmateriaal (een film is bijvoorbeeld met iMovie gemakkelijk te maken).
• Verslag van de trainingen, wat staat er deze week centraal.
Heb je vragen over het gebruik van Facebook, dan kun je je vraag stellen aan socialmedia@
flevoboys.nl.

Tip
1. Facebook van een team is bedoeld om de binding met het team te versterken op een 

leuke en gezellige manier. Zo blijft iedereen op Facebook op de hoogte van het reilen 
en zeilen van het team. Ons advies is om voor de zakelijke informatie toch de e-mail 
te gebruiken.

2. Ook hier geldt: een tekst wordt goed gelezen als er beeld materiaal bij zit, zoals foto’s 
of een film.

Twitter @Flevoboys
Het twitteraccount van de vereniging wordt gebruikt om nieuws van de vereniging te delen. Het 
zijn korte berichten. Het is handig om dit account te volgen, omdat het een snel medium is. De 
wedstrijden van Flevo Boys 1 kun je bijvoorbeeld live volgen via Twitter.

Tip
Heb je iets voor Twitter, dan kun je ook hiervoor terecht bij socialmedia@flevoboys.nl. 

Instagram
Instagram is een medium dat veel door jongeren wordt gebruikt (60% van de gebruikers zijn 
onder de 35 jaar). Bij Instagram gaat het om inspirerend beeldmateriaal en de interactie die je 
met elkaar hebt over Flevo Boys of bijvoorbeeld een evenement. Je kunt hashtags gebruiken en 
mensen taggen. 

Tip
Dus heb je een inspirerende foto die gaat over voetbal of Flevo Boys, stuur deze op aan 
socialmedia@flevoboys.nl of appen naar 06 22 78 91 95.

YouTube /Flevo Boys Emmeloord
Het YouTube kanaal van Flevo Boys wordt gebruikt voor verslagen gemaakt door Flevo Boys 
TV. Dit zijn wedstrijdverslagen van Flevo Boys en sfeerverslagen van de vereniging. Op termijn 
kunnen voorbeeldtrainingen en wedstrijdanalyses worden toegevoegd.

Tip
Mocht je een filmpje hebben over bijvoorbeeld een trainingsoefening of over hoe je een 
penalty neemt, stuur deze dan op aan flevoboystv@flevoboys.nl. 
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Informatie

Organogram Flevo Boys

Vanaf seizoen 2015-2016 hanteert Flevo Bpys onderstaand organogram. Het hoogste 
orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verantwoor-
delijk voor het beleid en besturen van de vereniging.

De kadercommissies zijn de uitvoerende organen. De voorzitters van deze commissies 
zijn de sturende kracht. Ze zorgen voor de uitvoering van het beleid. Zij zorgen samen 
met een groep vrijwilligers, verdeeld over diverse onderdelen/commissies, er elke week 
dat er met plezier gevoetbald kan worden op Sportpark Ervenbos. En dat is een prestatie, 
want we ontvangen wekelijks ruim 3.000 gasten, leden, vrijwilligers en geinteresseerden 
op ons complex.
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Klachtenbehandeling

Richtlijnen bij klachtenbehandeling:

Neem elke klacht en elk probleem, in welke vorm dan ook, serieus. Laat merken dat het 
gewaardeerd wordt als iemand zijn of haar klacht/probleem uit. 

Probeer elke klacht als een mogelijkheid ter verbetering te zien. Maak niet de fout om 
direct in de verdediging te gaan als ouders u ergens op aanspreken. Probeert u zich niet 
persoonlijk aangevallen te voelen en blijf op een positieve manier praten met elkaar. 

Probeer vooral eerst goed te luisteren en te achterhalen wat nu precies het probleem is en 
waarom het voor hem een probleem is. Bij doorvragen blijkt het probleem vaak anders te 
liggen dan in eerste instantie gezegd/gehoord wordt.

Degene die de klacht in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor een reactie aan de 
melder. Sommige klachten zijn meteen bespreekbaar en op te lossen. Is de melder niet 
tevreden dan dient u aan te geven dat u de klacht zult bespreken, maar dat de melder 
ook zelf de klacht mag bespreken met de coördinator of de voorzitter Voetbalcomissie van 
Flevo Boys. 

Degene die de klacht in ontvangst neemt, maakt zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 
een week, melding van de klacht bij de Secretaris voetbalcommissie van Flevo Boys. De 
klacht en de ‘voorlopige afhandeling’ dient (ook) schriftelijk met behulp van het bijgeleverde 
‘klachtbehandelingsformulier’ gemeld te worden bij dezelfde persoon/commissie.

Klachten horen zo snel mogelijk afgehandeld te worden. Is een klacht niet direct op te los-
sen dan is de termijn voor het geven van een reactie op een klacht ten hoogste twee we-
ken. Degene die de klacht in ontvangst heeft genomen meldt binnen minimaal twee weken 
of en zo ja welke maatregelen genomen zullen worden naar aanleiding van de klacht.
Controleer altijd of een klacht die ‘afgehandeld’ is, ook echt naar tevredenheid van de 
melder afgehandeld is. Degene die de klacht in ontvangst heeft genomen hoort persoonlijk 
te vragen of de klacht volledig naar tevredenheid is afgehandeld. Is dit niet het geval dan 
wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de klacht op te lossen. Hierbij kunnen even-
tueel andere personen betrokken worden (zoals de Voetbalcommissie).

Als een derde (bijvoorbeeld iemand uit de Voetbalcommissie) gevraagd wordt om te bemid-
delen bij een klacht, dan hoort deze bij beide partijen informatie in te winnen. Deze derde 
persoon kan van deze gesprekken het beste schriftelijke aantekening maken. Uiteraard 
wordt alle informatie die betrekking heeft op de klacht vertrouwelijk behandeld. Indien 
hierom gevraagd wordt, hoort degene die de klacht in behandeling neemt geheimhouding 
te verzekeren ten aanzien van de bij de behandeling van de klacht betrokken personen.

Besteed aandacht aan alles waaruit blijkt dat er onvrede is. Schroom niet om hierbij hulp 
te vragen van leden van de voetbalcommissie. De uiteindelijke oplossing/afhandeling en/
of beslissing zal bij blijvende verschillen in meningen en/of inzichten bij meerderheid van 
stem, door de leden van Voetbalcommissie worden genomen, dit eventueel na beraad met 
het bestuur van Flevo Boys.



In te vullen door het kaderlid die de klacht in ontvangst heeft genomen en zo spoedig mogelijk in 
te leveren, maar uiterlijk binnen een week nadat de klacht in ingediend secretaris van de 
voetbalcommissie via e-mailadres secretarisvoetbalcommissie@flevoboys.nl.

Gegevens persoon met klacht
Naam:   
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:     E-mail:

Relatie met de vereniging
Speler van team:
of ouder van:
uit team:
of anderszins betrokken:

Gegevens van het kaderlid van Flevo Boys die de klacht in ontvangst heeft genomen:
Naam:
Functie bij de vereniging:

Gegevens klacht:
De klacht is mondeling/schriftelijk ontvangen op datum:

Wat is de klacht en de reden waarom de klacht wordt ingediend?

 
Welke stappen zijn reeds ondernomen om tot een oplossing te komen?

 
 
Wie onderneemt welke stappen om de klacht verder af te wikkelen?

Klachtbehandelingsformulier jeugd Flevo Boys
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Handboek Jeugdleid(st)er

Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
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