Leidraad
trainers en leiders
FC Engelen

Welkom bij FC Engelen!
Leuk dat je trainer of leider wordt.
Deze leidraad helpt je op weg binnen FC Engelen.

Inhoud leidraad:
•
•
•
•
•
•
•

Rol trainer en leider
Eerste acties
Waar vind ik informatie?
Aanspreekpunten
Team en ouders
Omgaan met materialen
Normen en waarden

Rol trainer en leider
De trainer:
• Verzorgt en bereidt de trainingen voor
• Coacht de spelers bij wedstrijden. Laat iedere speler evenveel spelen.
• Zet plezier en ontwikkeling van spelers op de eerste plek.
Teamontwikkeling en prestatie volgt daarna.
• Is aanspreekpunt voor spelers en ouders
De leider:
• Regelt zaken voor het team, zoals communicatie, aanmelden bij wedstrijdsecretariaat, doorgeven
standen en toernooien.
• Is voor deze onderdelen aanspreekpunt voor ouders
 Trainer(s) en leider spreken de taakverdeling met elkaar af

Nieuw als trainer of leider?
Eerste acties:
Schrijf je in als kaderlid (niet spelend lid) bij FC Engelen

• Daarmee wordt je gekoppeld aan je team in de Voetbal.nl app

Vraag een Verklaring Omtrent Gedag (VOG) aan.

• Dit is verplicht voor elke trainer en leider. Je ontvangt hiervoor automatisch een link
als je je hebt aangemeld als kaderlid. De VOG is gratis.

Kom naar de Kick-off voor trainers

Je krijgt hier belangrijke informatie over hoe we bij FC Engelen werken
Ontmoet mede-trainers/leiders, bestuur en vrijwilligers van de club
Datum: de eerste maandagavond na de zomervakantie

Waar vind ik informatie?
Over de velden, afgelastingen, wedstrijden:
• App groep voor trainers (kaderapp)
• Voetbal.nl

Informatie over wedstrijden
Spelersopgave en doorgeven wedstrijdstanden (KNVB Wedstrijdzaken app)

Invulling van de training:
• Rinus, een online tool van de KNVB:
trainingsvormen en samenstellen van trainingen > rinus.knvb.nl
• Technisch hart > zie hier wie jouw aanspreekpunt is

Jouw aanspreekpunten
Zie website FC Engelen voor overzicht
Onderwerp

Persoon

Contactgegevens

Voetbal technische ondersteuning Technisch hart:
(trainingen, ontwikkeling spelers, ..) Jacco Meerman, Dennis Harks

hjo@fcengelen.nl

Vragen m.b.t. wedstrijden/
wedstrijdzaken app

Corné van Asten

wedstrijdsecretaris@fcengelen.nl

Niet voetbal technische vragen
(omgang met ouders, overig)

- Leeftijdscoördinatoren

Kleding en materialen

Jolanda van de Laarschot

kledingenmateriaal@fcengelen.nl,
06-46036814

Sleutelbeheer/ Facilitaire vragen

Frank Voss

facilitair@fcengelen.nl, 06-15245757

Oefenwedstrijden

Eric van der Hulst

oefenwedstrijden@fcengelen.nl

Aanmelden toernooien

Anton van Eekeren

jeugdtoernooi@fcengelen.nl

Zie fcengelen.nl en mail naar:
leeftijdscoordinator@fcengelen.nl
- Vertrouwenspersonen: Eva Buijs eva.buijs@fcengelen.nl;
en Marc Willems
marc.willems@fcengelen.nl

Team en ouders – Klaar voor de aftrap
• Start seizoen: bijeenkomst met alle ouders
• Kennismaken
• Wie heeft welke rol in begeleiding van het team?
• Welke afspraken maken we met elkaar?
Hulpmiddelen: document en presentatie Klaar voor de aftrap; leeftijdscoördinator

• Je team
• Bij FC Engelen staat plezier en individuele ontwikkeling van spelers voorop.
Teamontwikkeling en prestatie volgt daarna.
• Individuele ontwikkeling gaat dus boven het winnen van wedstrijden.

Omgaan met materialen
• Materiaal

• Als team ben je verantwoordelijk voor het materiaal dat je gebruikt. Raakt er iets kwijt (zoals een bal of
tenue), dan betaalt het team hiervoor.
• De trainer krijgt een code van het kluisje met het materiaal van het team (ballen, hesjes, pionnen e.d.).
Deel deze niet met spelers of ouders.
• Laat de velden netjes achter. Zet doelen terug op de daarvoor bestemde plek:
• Velden: grote doelen (aan zijkanten op daarvoor bestemde plaatsen)
• Beton plaat: 4 meter doelen met wielen en 2 meter doelen
• Binnen: 1 meter doeltjes (met net)

• Kleedkamers

• Laat de kleedkamer netjes achter. Geen afval en kleding achterlaten. Na afloop aanvegen met bezem.
• De trainer/ leider ziet daarop toe.

• Sleutelbeheer

• Sommige trainers ontvangen een sleutel en druppel om de club te openen.
• Let erop dat bij openen of sluiten het alarm niet afgaat en alle apparatuur uitgeschakeld is.
• Heb je een vraag? Mail naar facilitair@fcengelen.nl

Normen en waarden
Binnen FC Engelen gaan we op respectvolle manier met elkaar om. Als
spelers, trainers en leiders, ouders, scheidsrechters en onderling.
Onze uitgangspunten hiervoor vind je op de website:
• Huisregels, sportiviteit en respect
• Privacy beleid
• Melding maken van een incident
Heb je vragen, mail naar de Commissie Sportiviteit en Respect: csr@fcengelen.nl

