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Beste ouders,

Deze gids bevat belangrijke informatie over het team van uw zoon of dochter, hoe 
we de dingen organiseren bij FC Engelen en welke afspraken we daarbij hanteren. 

In deze gids richten we ons primair tot u als ouder. De begeleiding van het team zal 
de gang van zaken en afspraken uit deze gids onder de aandacht brengen bij uw 
kind. Helpt u uw kind bij het begrijpen van de regels en de naleving ervan? Lees het 
dus goed door en bewaar deze gids zodat u er later nog in kan kijken.

We hopen dat uw zoon of dochter veel zin heeft om aan het seizoen te beginnen. 
Wij hebben dat in ieder geval wel. We gaan er samen een gezellig, leuk, sportief en 
hopelijk succesvol seizoen van maken. 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze gids, stel ze dan aan de trainer of 
leeftijdscoördinator. De contactgegevens van de leeftijdscoördinator vind je op 
www.fcengelen.nl/jeugdbestuur.
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Training en begeleiding team
Elk team traint in principe twee keer per week. Zorgt u ervoor dat de speler uiterlijk 10 
minuten voor aanvang aanwezig is?

Elk team wordt begeleid door één of meer trainers en een leider. Als vereniging vragen we 
u hier, wanneer mogelijk en nodig, mede invulling aan te geven.

De trainer(s) en leider verzorgen de trainingen en zijn verantwoordelijk voor de 
voetbaltechnische en andere begeleiding van het team rond de trainingen en wedstrijden.

Plezier, ontwikkeling, prestatie

Bij FC Engelen staat plezier en ontwikkeling van de spelers voorop. Prestatie volgt daarna. 
Het doel is dat elk team leuk meedraait in de competitie, zo hoog mogelijk probeert te 
eindigen en verzorgd voetbal speelt. We vinden het dus vooral belangrijk dat zowel de 
spelers individueel als het team een goede ontwikkeling doormaken. Dit staat boven het 
doel om te winnen of kampioen te worden.

Wedstrijden

Voor een wedstrijd ontvangt u een whatsapp bericht van de trainer/leider met de 
verzamel- en speeltijden. De speeltijden en -locatie kunt u zelf ook bekijken in de app van 
Voetbal.nl.

Thuiswedstrijden
In de regel verzamelen we uiterlijk 30 minuten voor aanvang bij FC Engelen in de kantine. 
De trainer kan deze tijden aanpassen. De spelers gaan met de trainer / leider naar de 
kleedkamer. Er zijn geen ouders in de kleedkamer. 
Bij thuiswedstrijden moet FC Engelen voor een spelbegeleider of scheidsrechter zorgen. 
Voor teams tot O10 wordt hiervoor meestal een ouder gevraagd. Vanaf O11 teams wordt 
een scheidsrechter geregeld, maar kan soms ook een beroep op ouders worden gedaan. 
Vanaf O13 teams wordt elke week een van de ouders gevraagd grensrechter te zijn.

Uitwedstrijden
We verzamelen bij FC Engelen. De trainer/leider geeft de vertrektijd vooraf door. Rijd zoveel 
mogelijk met volle auto’s om het milieu te sparen. Meestal zijn er voldoende ouders die 
willen rijden naar uitwedstrijden. Mocht dit regelmatig niet zo zijn, dan stellen we een 
rijschema op. 
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Douchen
Douchen na afloop van wedstrijden is verplicht. 
Tijdens het omkleden en douchen zijn geen ouders in de kleedkamer aanwezig. De 
kinderen zijn over het algemeen zelfstandig genoeg om zelf te douchen en om te kleden. 
De trainer/ leider is altijd aanwezig in de kleedkamer en kan helpen waar nodig.

Ouders langs de lijn
Natuurlijk zijn ouders en andere supporters welkom langs de lijn om de spelers aan te 
moedigen. Wel stellen we hieraan een drietal voorwaarden:
1. De aanmoedigingen zijn qua toonzetting positief.
2. De aanmoedigingen bevatten geen voetbaltechnische aanwijzingen. Laat dit over 

aan de trainers in het belang van de spelers.
3. Ouders staan bij trainingen en wedstrijden achter de afrastering.

Kleding
Ieder team binnen FC Engelen krijgt een tenue van de vereniging ter beschikking gesteld. 
Ieder actief lid betaalt hiervoor jaarlijks 15,-. Trainingspakken, trainingstenues of andere extra 
materialen kunnen teams zelf regelen via Princen Sport of door sponsoring. Meer informatie 
daarover via: sponsoring@fcengelen.nl

Na iedere wedstrijd worden de wedstrijd tenues verzameld en centraal gewassen. We 
verwachten dat de ouders dit doen op toerbeurt. De trainer/ leider geeft aan wie wanneer 
aan de beurt is. Iedere speler/speelster is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar tenue 
na afloop van de wedstrijd in de tas terecht komt.

Aan het eind van het seizoen worden de tenues weer ingenomen. De sokken die bij de 
tenues horen, mogen de spelers houden. Of eventuele trainingspakken, inloopshirts etc
ingenomen worden, ligt aan het contract dat aangegaan is met de betreffende sponsor. 
Indien er mankementen aan de kleding ontstaan vragen wij u dit te melden zodat we 
ervoor kunnen zorgen dat dit wordt hersteld of vervangen indien mogelijk.
Eventuele kosten die voortvloeien uit het kwijtraken of beschadigen van ter beschikking 
gestelde voetbalkleding komt voor rekening van het team of betreffende speler. Wanneer 
beschadiging door de tegenstander veroorzaakt wordt (bv. een kapot shirt), kun je dit 
melden en zijn de kosten niet voor het team.
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Afmelden
Afmelden voor trainingen en wedstrijden doe je minimaal een week van tevoren per 
Whatsapp of telefonisch bij de trainer of leider. In geval van ziekte of onverwachte 
verhindering korter dan 1 dag voor de betreffende training of wedstrijd graag telefonisch
afmelden bij een van de trainers

Sociale media en website FC Engelen

FC Engelen is actief op Instagram en Facebook. Leuk als je ons volgt!
Op de website van FC Engelen (www.fcengelen.nl) vindt u praktische informatie en nieuws 
vanuit de club. 
We vinden het leuk als teams op hun eigen team pagina na elke wedstrijd een kort 
wedstrijdverslag plaatsen. Zo kunnen anderen de prestaties van het team ook volgen. 
Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij stefgeerts0405@gmail.com.

Informatie
Informatie over wedstrijden, toernooien, trainingen en andere FC Engelen activiteiten deelt 
de trainer of leider via de Whatsapp groep van het team en eventueel via mail. Houd bij 
mogelijke afgelasting uw Whatsapp in de gaten. U kunt informatie over afgelastingen ook 
zelf vinden op de website van FC Engelen.

Voetbal.nl app en foto speler
Via de app Voetbal.nl kunt u de wedstrijdtijden en -locaties van uw zoon/dochter zien. Om 
te kunnen controleren of teams de juiste spelers opstellen heeft FC Engelen van elke speler 
een foto nodig. De foto van uw zoon of dochter kunt u zelf toevoegen via de voetbal.nl 
app. U kunt deze ook afschermen. De foto is dan alleen zichtbaar voor direct betrokkenen 
bij de wedstrijd (trainer, scheidsrechter, KNVB). Mocht het niet lukken via de app, dan 
graag een foto mailen naar voetbal@fcengelen.nl, met vermelding van de naam en team 
van de speler.
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Gedragsregels en afspraken voor spelers

Binnen FC Engelen hanteren we de volgende afspraken en regels. Ze gelden voor alle 
spelers. De trainer of leider kan een speler hierop aanspreken.

Gedragsregels:
• Tijdens trainingen en wedstrijden luisteren spelers naar de trainer/leider. Mocht dit niet 

goed gaan dan wordt u als ouders hierop aangesproken.
• Je laat elkaar in zijn / haar waarde en blijft van elkaar en elkaars spullen af.
• Je pest elkaar niet. 
• In de kleedkamer wordt geen rotzooi gemaakt of met water gegooid. De kleedkamer 

wordt netjes achtergelaten.
• Er wordt niet meegetraind of gespeeld met een ander elftal zonder toestemming van de 

trainer(s).
• Is een speler geblesseerd, dan is hij/zij er wel bij op wedstrijddagen (indien mogelijk).

Afspraken rond trainingen en wedstrijden:
• De spelers zorgen samen met de trainers voor de materialen die worden gebruikt. 

Spelers helpen mee bij het opruimen van materialen na de training.
• Scheenbeschermers zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden.
• Er wordt gezamenlijk een warming-up gedaan.
• Voetbalschoenen worden buiten uitgeklopt bij de daarvoor bestemde borstels. 
• Bij een temperatuur onder de 10° is een trainingspak verplicht, onder de 15° is een 

trainingsjack verplicht. De trainer bepaalt of tijdens de training een jack of broek kan 
worden uitgedaan. Trainingsjack aan = trainingsjack dicht. 

• Bij wedstrijden gaan de spelers met de trainer/leider naar de kleedkamer en gaan ze 
gezamenlijk naar buiten. In de kleedkamer worden de tenues uitgedeeld.

• Ouders gaan niet mee in de kleedkamer.
• Bij de wedstrijd worden shirts in de broek gedragen
• Na een wedstrijd geven de spelers de tegenstander en scheidsrechter een handje.
• De tenues worden na de wedstrijd netjes terug gedaan in de daarvoor bestemde tas.
• Laat uw kind geen waardevolle spullen mee naar de training en wedstrijden nemen. 

Laat nooit waardevolle spullen achter in de kleedkamer.

Grensoverschrijdend gedrag
Mocht je grensoverschrijdend gedrag waarnemen, of jouw zoon of dochter krijgt ermee te 
maken, dan kun je: 
- Hiervan een melding maken bij de commissie Sportiviteit en Respect: 

https://www.fcengelen.nl/melding-maken-van-gebeurenis, EN/OF
- Hierover praten met een onafhankelijke vertrouwenspersoon: 

https://www.fcengelen.nl/vertrouwenspersoon
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FC Engelen 
gaat voor 

plezier, ontwikkeling 
en prestatie

Een heel fijn seizoen 
gewenst!


