Zaalreglement – Jeugd

(2014-2015)

Algemeen
Als je vragen of problemen hebt, zeg dit dan tegen één van de begeleiders of trainers.
Je dient de aanwijzingen van de begeleiders en trainers op te volgen. Er wordt van je
verwacht dat je komt badmintonnen en daarbij respect toont voor de leiding en je
medespelers/medespeelsters. Je dient je te allen tijde te realiseren, dat je naar de sporthal
bent gekomen om te badmintonnen en dat de aanwezige begeleiders en trainers daarvoor
vrijwillig hun vrije avond ter beschikking hebben gesteld.

Zaal
Het is verplicht om tijdens de training sportkleding en sportschoenen te dragen. De zaal
mag niet worden betreden met buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen. Voor dames
geldt tevens dat zij, indien zij lang haar hebben, dit in een staart dienen te dragen.
Waardevolle spullen als horloges, portemonnees, sieraden, mobiele telefoons worden
ingeleverd bij de aanwezige begeleiders en kunnen na afloop weer worden afgehaald. Bij
vermissing is de vereniging niet aansprakelijk.
Tijdens de training mag alleen op aanwijzing van de begeleiders/trainers water gedronken
worden. De flessen worden voor de training op de bank geplaatst.
Je mag nooit met opzet shuttles op de tribune slaan.
Je mag nooit zonder toestemming de zaal verlaten.
Je mag nooit onnodig in de bergruimten van de sporthal komen.
Je mag nooit aan netten trekken/hangen en tegen de netten slaan.
Je mag nooit pesten. Vervelend doen tegen je teamgenoten valt hier ook onder.
DIT WORDT NOOIT GETOLEREERD.

Kleedkamer
Bij het omkleden moet je je kleding netjes ophangen.
Jongens mogen niet in de meisjeskleedkamer komen, meisjes mogen niet in de
jongenskleedkamer komen.
Vrouwelijke begeleiders hebben toegang tot de meisjeskleedkamer, mannelijke begeleiders
hebben toegang tot de jongenskleedkamer. Uitsluitend ingeval van ernstige calamiteiten
(vechtpartijen, brand e.d.) is het toegestaan om van deze regel af te wijken.
Na het omkleden kom je niet meer in de kleedkamer. Na de training wordt het afval in de
vuilnisbakken gegooid.
Wanneer je naar huis gaat, laat je de kleedkamer dus netjes achter.

AL DEZE REGELS DIENEN DOOR EEN IEDER TE WORDEN GERESPECTEERD.
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Sancties
Bij overtreding van de regels, kunnen de begeleiders of trainers je hierop aanspreken.
Bij een overtreding hebben zij het recht je een officiële waarschuwing te geven (een gele
kaart) en word je verzocht op de bank plaats te nemen.
Bij een tweede overtreding moet je de training verlaten. Je ouders worden ingelicht over je
gedrag en/of inzet en de mededeling krijgen, dat je onderweg naar huis bent (je ontvangt
een tweede gele kaart en dus rood).
Een derde overtreding wordt niet getolereerd. Presteer je het toch om dit te doen, dan
word je verzocht niet meer op de training en/of bij de wedstrijden te verschijnen. Je betaalt
voor de rest van het lopende jaar gewoon je contributie.
Zo ver mag het natuurlijk nooit komen en daar zal van alle kanten aan gewerkt worden,
maar van onze vrijwilligers kunnen we niet verwachten, dat zij als politieagent(e) moeten
optreden.

Vertrouwenspersoon
Ook binnen onze vereniging kennen wij een vertrouwenspersoon. Voor vervelende zaken
die je liever niet met de rechtstreekse begeleiders wilt bespreken, maar je toch wilt
vertellen, kun je melden bij Gerda Meijer (tel. 0186-657058).
Laten we met z’n allen gezellig en fanatiek sporten en ons houden aan de regels, want ook
wij willen SPORTIVITEIT OP ALLE FRONTEN.

Trainers, coaches en begeleiders van VTO Cromstrijen
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