
 Voetbaltechnische afspraken VVH 
Onderdeel van de Geelzwarte lijn 

 

V.V. Haastrecht is een vereniging die normen en 

waarden belangrijk vindt. Iedereen die binding heeft met 

VV Haastrecht als speler, kaderlid, ouder of toeschouwer 

dient zich te realiseren dat zij de vereniging VV 

Haastrecht vertegenwoordigen en zich daarnaar dienen 

te gedragen. Het statuut normen en waarden is te 

vinden via de volgende link: 

Statuut Normen en Waarden VVH (vvhaastrecht.nl) 

 

Deze voetbaltechnische afspraken zijn een praktische 

vertaling van de normen en waarden om een team en 

een vereniging goed te laten functioneren. Per team 

en/of leeftijdscategorie kunnen onderstaande afspraken 

nog aangevuld worden.  

 

 

Algemene afspraken  

• Een speler die zijn contributie niet voldoet kan niet 
deelnemen aan trainingen en wedstrijden;  

• Als een speler een geldboete krijgt als gevolg van 
een rode/gele kaart, moet betreffende speler ervoor 
zorgen dat de boete betaald wordt. Is hieraan niet 
voldaan, dan is de speler niet speelgerechtigd; 

• Ontevredenheid over organisatorische en technische 
zaken (o.a. wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, 
training, coaching) wordt eerst voorgelegd aan de 
trainer/leider en daarna, indien nodig, aan de 
coördinator van de betreffende leeftijdscategorie;  

• Technische Commissie verzorgt de teamindelingen. 
Dit gaat in overleg met de trainers/ leiders, echter 
de TC is eindverantwoordelijk en besluit daarom; 

• Iedereen gaat zorgvuldig om met materialen en laat 
alles netjes achter;  

• Iedereen dient zich te houden aan de geldende 
regels op een sportpark, uit en thuis;  

 

 

 

 

Afspraken rondom de training  

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij uiterlijk 5 
minuten van tevoren aanwezig zijn bij de trainingen;  

• Wanneer een speler niet kan trainen, is hij/zij 
verplicht zich uiterlijk 3 uur voor aanvang van 
training zich af te melden volgens de afgesproken 
teamprocedure welke door de trainer wordt 
vastgesteld (app, telefoon, etc); 

• Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers;  

• Zorg voor sportkleding passend bij actuele 
weersomstandigheden (geen winterjassen); 

• Draag altijd scheenbeschermers; 

• Op aanwijzing van de trainer nemen spelers de 
materialen (ballen, hesjes, pionnen, doeltjes) mee 
naar het veld en ruimen dit na aanwijzing ook weer 
netjes op; 

• De kleedkamer is geen speelplaats. Douchen na de 
training is vanaf de JO13 verplicht, daarbij is het een 
vereiste het kleedlokaal schoon achter te laten.  

 

Afspraken rondom de wedstrijd  

• Van alle spelers wordt verwacht dat zij ruim op tijd 
aanwezig zijn. De leider bepaalt het tijdstip van 
verzamelen;  

• Wanneer een speler niet kan spelen, is hij/zij 
verplicht zich uiterlijk donderdag af te melden 
volgens de afgesproken teamprocedure welke door 
de trainer wordt vastgesteld (app, telefoon, etc); 

• Accepteer altijd de beslissingen van de 
scheidsrechter, hij/zij kan ook fouten maken;  

• Ouders zijn van harte welkom om aan te moedigen. 
Laat de coaching over aan de leiders; 

• Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiding 
en de aanvoerder van de tegenpartij;  

• Iedere speler zorgt er zelf voor dat zijn/haar 
wedstrijdtenue netjes in de tas terecht komt (bij 
sponsortenues); 

• Als een speler ziek of geblesseerd is, maar wel fit 
genoeg om te komen kijken, wordt er verwacht dat 
hij/zij regelmatig is bij het team;  

• De Technische Commissie is verantwoordelijk voor 
het regelen van voldoende spelers. Het kan zijn dat 
spelers, op verzoek van de Technische Commissie, 
met een ander team meespelen.  

 

https://vvhaastrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/normen-en-waarden-VVH.pdf

