Info: Procedure aanmelden nieuwe leden.
Geachte ouders,
Uw zoon of dochter is van plan om lid te worden van Belfeldia. Wij hopen dat hij/zij veel
plezier en ontspanning zal vinden in de voetbalsport.
U en uw kind zullen het meest te maken krijgen met de leiders van het team waarin uw
zoon of dochter is ingedeeld. De jeugdleiders verzorgen de trainingen en leren uw kind
de eerste technische en tactische vaardigheden. Verder zijn zij degenen, die de kinderen
zowel individueel en als groep begeleiden tijdens wedstrijden, toernooien en
nevenactiviteiten.
De begeleiding in de voetbalcarrière van uw zoon of dochter, moet vooral uitmonden in
het plezier hebben in de voetbalsport, zowel individueel als in teamverband.
Maar wij vinden dat ook u als ouder verantwoordelijkheid hebt jegens Belfeldia en het
functioneren van het team van uw zoon of dochter. Daarom geven we enkele regels /
afspraken die binnen Belfeldia gelden en moeten zorgen voor een goed functioneren van
de vereniging en de teams:
-Laat uw zoon of dochter thuis zelf de voetbalspullen inpakken, maar controleer dit wel.
Het geel/zwart wedstrijdshirt hoeft u niet zelf te kopen. Belfeldia zorgt voor dit tenue en
betaalt dit uit het zogenaamde kledingfonds, waaraan ieder lid jaarlijks een bijdrage
levert. Dit wordt gelijktijdig met de contributie afgeschreven.
Wat u wel zelf dient aan te schaffen zijn een zwarte broek (merk Erima), zwarte sokken
(merk Erima), scheenbeschermers, voetbalschoenen, trainingspak en badslippers. De
broek en de sokken zijn te koop bij sportplaza.eu te Tegelen, waar u als lid van Belfeldia
op alle voetbal gerelateerde spullen korting ontvangt.
- Zorg dat uw zoon of dochter kettinkjes, horloges en dergelijke niet draagt tijdens
wedstrijden en trainingen. Het beste is om deze spullen thuis te laten.
- Zorg dat uw kind tijdig voor de aanvang van de training en wedstrijd aanwezig is. De
leiders geven aan hoe laat dit is.
- De kinderen zijn verplicht te douchen na de training en wedstrijden. Daar wordt door de
leiders op toe gezien. Een training / wedstrijd duurt daarom geen uurtje, maar met
douchen en reizen erbij misschien wel twee!
- Lees wekelijks het Belfeldia-nieuws in de weekbladen of kijk op de internetsite voor
verdere informatie; www.belfeldia.nl. Verder kunt u de actuele informatie altijd vinden op
de publicatieborden bij het sportpark.
- Afmelden voor een bepaalde wedstrijd graag zo vroeg mogelijk bij de leider. Zo krijgt
deze de kans om eventueel vervanging te regelen.
- Voor uitwedstrijden wordt gezamenlijk vertrokken vanaf het sportpark. Zorg dat uw
zoon of dochter op tijd aanwezig is, want wachten is voor de anderen vervelend.
Wilt u zelf in de gaten houden wanneer het uw beurt is om te rijden! De leider zal hier
een schema voor opstellen. Wanneer u op die dag verhinderd bent dient u zelf te ruilen
met een andere ouder en dit door te geven aan de leider.
- Als een wedstrijd / training afgelast is, schakelt de leider de telefooncirkel in. Daarnaast
staan afgelastingen altijd op het publicatiebord op het sportpark.

- Het is niet de bedoeling dat u als ouder voor en na de wedstrijd in het kleedlokaal
komt. Wilt u toch bij uw zoon of dochter in het kleedlokaal zijn, bespreek dit dan even
met de leider.
- Laat ondanks uw enthousiasme het coachen over aan de leiders. Aanmoedigen mag
natuurlijk wel.
- Ieder Belfeldia lid is via de KNVB W.A.-verzekerd tijdens de wedstrijden, trainingen en
overige activiteiten binnen de vereniging. Deze verzekering komt alleen tot uitkering als
de eigen verzekering geen of onvoldoende vergoeding honoreert.
- Belfeldia heeft samen met andere Venlose verenigingen afspraken gemaakt betreffende
waarden en normen in en langs het veld; het Gedragsconvenant. Wij gaan ervan uit dat
u als ouder op de hoogte bent van deze waarden en normen en deze ook respecteert. Zie
ook het Infoboekje.
-Heeft u vragen of problemen, bespreek dit dan eerst met de leider van het team.
Opgave van nieuwe leden kan via: Aanmeldformulier nieuwe leden (Staat op site).
Zijn er nog onduidelijkheden of wilt u nog verdere informatie, dan kunt u via de site
www.belfeldia.nl zich richten tot desbetreffende persoon. Ook kunt u natuurlijk direct
met uw vragen terecht bij ons op het sportpark. Hier zullen echter niet ten alle tijden alle
functionarissen aanwezig zijn.
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