MELCO Jeugdbestuur
Richtlijnen jeugdtrainers
1. Inleiding
Goede afspraken maken goede vrienden. Hierna vind je een overzicht van de
afspraken die we met jou willen maken. Het is een lijst voorbereid door de beheerraad
van de club en dit in overleg met het jeugdbestuur. Dit intern reglement kan ten alle
tijde aangepast worden indien de noodzaak zich voordoet.

2. Sportief
Volg het Melco programma
3. Trainingen












Tracht de trainingen te structureren, een schriftelijke voorbereiding is verplicht.
Wees streng en kritisch, fouten op trainingen worden in de wedstrijd herhaald.
Tracht steeds alle spelers te betrekken bij de training, sluit geen spelers uit.
Zorg ervoor dat de trainingen plezant zijn (het is een hobby en dat moet zo blijven).
Eis discipline, straf waar nodig, maar stuur nooit spelers van de training.
Niet trainen (zonder verwittiging) is niet spelen, hierover is geen discussie mogelijk.
Verlaat de zaal opgeruimd en proper.
Controleer indien alle ballen van het terrein zijn en sluit steeds ballenrek af.
Je houdt een aanwezigheidslijst bij van alle trainingen en wedstrijden (bij
afwezigheid, ook al dan niet verontschuldigd bijhouden).
Tijdig aanwezig zijn, minimum 10 minuten voor aanvang van de training.
Trainingen worden gegeven in sportuitrusting, niet in vrijetijdskleding.

4. Wedstrijden











Steeds een positieve houding op en naast het terrein.
Duld geen kritiek van spelers naar scheidsrechters, tafelofficiëlen, publiek, medeen tegenspeler. Iedere vorm van kritiek staat gelijk met vervanging.
Iedere technische fout staat gelijk met vervanging en niet meer opstellen tijdens de
wedstrijd.
Geef zelf geen kritiek op de scheidsrechters, tafelofficiëlen en publiek.
Tracht steeds positief te coachen, staan brullen naast het terrein brengt weinig op.
Winnen is geen DOEL op zich, goed basket spelen wel.
Tracht steeds alle spelers te laten meedoen
(bij microben, benjamins & pupillen speelt ieder kind op het wedstrijdblad !!!!!!!).
Verlaat de zaal opgeruimd en proper.
Bespreek problemen met speler(s) met de jeugdverantwoordelijke, voor ze uit de
hand lopen.
Tijdig aanwezig zijn, minimum 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

5. Afwezigheden


Wanneer je door omstandigheden geen training kan geven, zorg dan in eerste
instantie zelf voor vervanging. Vind je niemand, verwittig dan tijdig de
jeugdcoördinator. Hetzelfde geldt voor de matchen.

6. Sancties



Een boete van de bond is ten laste van de betrokken jeugdtrainer.
Kosten als gevolg van beschadiging van goederen, eigendom van de club of van
derden, worden vergoed door de dader.

