Kick off avonden Altius Jeugd (jo8 tm jo17)
September 2019
• Welkom bij Altius
• Doel: Informatie delen betreffende Altius Jeugd
• Voorstellen
• Leeftijdcoordinator, contactgegevens op de website
• Jeugdcommissie, contactgegevens op de website
www.altius.nl

We delen informatie over
• Clubregels
• Training en voetbal
• Teamtaken
• Nieuwe kleding
• Jeugdcommissie
• Vrijwilligersbeleid
• Vacatures
• Tot slot

Clubregels Altius
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Willen we graag winnen, maar staan plezier en sportiviteit bovenaan;
Vloeken, schelden en discrimineren we niet;
Gedragen we ons sportief en correct naar de tegenstander;
Spreken we elkaar op een constructieve manier aan op onjuist gedrag;
Komen we op tijd voor trainingen en wedstrijden;
Accepteren we beslissingen van scheidsrechters, coaches en trainers;
Geven volwassenen het goede voorbeeld aan de jeugd;
Respecteren we de inzet van onmisbare vrijwilligers;
Gaan we zorgvuldig om met kleiding, materialen en kleedkamers (uit en thuis);
Spreken we mèt elkaar en niet over elkaar;
Veroorzaken we geen overlast op het complex of erbuiten.

Training en voetbal
• 2x trainen
• Afmelden, doe het tijdig!
• Trainer is jeugdlid
• Begeleiding van Tc (technische commissie)
• Bij sommige teams nog een ouder

• Keeperstraining, apart ingeroosterd in trainingsschema
• Duur van het seizoen, eind augustus tot begin juni
• Techniek training in het voorjaar

Teamtaken
• Teamtaken t.o.v. vrijwilligerstaken, er is verschil
• Leider: comm. met team, trainer & lftd coord
• Scheidsrechter
• Kleding wassen
• Spelerspassen (verplicht vanaf jo13) via wedstrijdzaken app
• Kinderen positief ondersteunen

Nieuwe kleding
• Eind september nieuwe kledinglijn
• 1 tas met spullen, shirt, broek, sokken
• Spullen bij elkaar houden!

Jeugdcommissie
Doel: de jeugd te vertegenwoordigen en het bevorderen van het
voetbalplezier bij Altius.
Gestart in 2019
Wie? Zie website
Voorzitter plaats in dagelijks bestuur
Nog 2 vacatures, volgen aan het einde

De leeftijdscoördinator, taken en verantwoordelijkheid

Vrijwilligersbeleid
Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilligerswerk doet. Als lid kan je je op
diverse manieren voor Altius inzetten.
• Bij voorkeur in de vorm van een vaste functie.
• Of u wordt incidenteel ingezet voor vrijwilligerswerk, te weten:
• Vier kantine- en/of bardiensten per seizoen of
• Vier wedstrijden scheidsrechter bij de senioren of de jeugd vanaf JO17.

• No show = boete
• Afkopen, heeft niet de voorkeur

Vacatures jeugdcommissie
• Jeugd scheidsrechters zaken (opleiden en begeleiden)
• Hoofd jeugd activiteiten
Overige vacatures
• Ontvangstcommissie
• wedstrijdzaken

- Jeugdcommissie, Jeugd scheidsrechterszaken:
Verantwoordelijk voor het regelen van de scheidsrechters bij jeugdwedstrijden en vormt een
jeugdscheidsrechters begeleiding (-steam). Hij is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe
scheidsrechters en regelt opleiding (evt. cursussen e.d.) voor nieuwe scheidsrechters. Tevens organiseert
hij informatieavond voor JO19/JO17/JO15/JO13 junioren en doet controle van voldoende scheidsrechter
middelen zoals fluitjes, vlaggen, scoreblokjes enz.
- Jeugdcommissie, Hoofd Jeugd Activiteiten
Verantwoordelijk voor en stuurt een groep vrijwilligers aan die gedurende het gehele jaar bezig
zijn met het organiseren van gezellige en sportieve jeugd activiteiten, die los staan van de reguliere
voetbalcompetities. Deze activiteiten worden verspreid over het jaar, zodat er bijna altijd wel iets te doen
is bij VV Altius. Natuurlijk wordt er opgelet dat er voor alle jeugd leden activiteiten georganiseerd worden.
- Ontvangst commissie, de ontvangst commissie is aanwezig van 7.30u tot de laatste wedstrijd van de
jeugdafdeling. De voornaamste taak is: je treedt op als gastheer of vrouw voor bezoekende teams met
begeleiding, scheidsrechters en eventuele waarnemers of rapporteurs van de KNVB bij thuiswedstrijden
van de jeugdafdeling van VV Altius.

Tot slot
• Vertrouwenspersoon
• De grasvelden liggen er prachtig bij
• Succes komend jaar
• Vragen?

bij Altius willen we graag winnen, maar staan plezier en sportiviteit
bovenaan!

