Categorie:
Aanvang trainingen Onderbouw (JO11 en JO9 – vroeger bekend als de E- en Fjeugd) op Velden 1, 2 en 3.
Onderwerp:
Instructies voor de ouders van de onderbouw spelertjes als aanvulling op de
FC Winterswijk Gedragscode, te vinden onder
http://www.fcwinterswijk.nl/over_fcw/statuten_en_reglementen.aspx
Geachte ouders,
om een goed verloop van de trainingen mogelijk te maken vraag ik hierbij
namens alle staf van de FC Winterswijk Onderbouw uw aandacht voor een
aantal belangrijke instructies:
Voor de training
 Parkeer uw auto in de vakken (of fiets op de daartoe ingerichte plek) op het
terrein voor het clubgebouw. Voor de veiligheid van uw kind maar ook andere
kinderen is het van belang van 17:45 t/m 19:15 niet te parkeren op het
parkeerterrein tussen het zwembad en de hockey/korfbal velden.
 I.v.m. de veiligheid is het ook niet de bedoeling de weg voor het clubgebouw
te gebruiken als een soort van “drop off – zone”.
 Zorg ervoor dat uw kind om 17:50 in de toegewezen kleedkamer is en niet in
de gangen rondloopt cq. rent
 Uw kind wordt door de trainer opgehaald en begeleid naar het trainingsveld.
 Vanaf iets voor 18:00 lopen dan de bijna 200 kinderen van de kleedkamers
met hun trainer(s) naar de trainingsvelden.
Tijdens de training
 Spelertjes worden uitsluitend geïnstrueerd door de trainer. Deze structuur
moet duidelijk zijn. Kinderen raken anders verward en weten niet meer waar
ze aan toe zijn.
Note: Laat uiteraard ook het coachen tijdens de wedstrijden over aan de
begeleiding van het team.
Na de training
 Om circa 19:00 lopen de kinderen onder begeleiding van de trainer(s) van de
trainingsvelden naar het clubgebouw.
 Uw kind wordt door de trainer teruggebracht naar de toegewezen kleedkamer.
 Daar kunt U uw kind weer ophalen.
 Gebruik de weg voor het clubgebouw niet als zgn. “pick-up zone” door daar in
uw auto te wachten op uw kind. Dat veroorzaakt onoverzichtelijk en zeer
gevaarlijke situaties.
Namens het hele FC Winterswijk team dat de trainingen mogelijk maakt (tientallen
trainers, team van coördinatoren, team van klaar-overs, team van toezichthouders,
vrijwilligers die 22 velden klaarzetten, etc. etc.), wens ik U en uw kind een sportief,
veilig en uitermate plezierig voetbalseizoen toe.

M.v.g.,
Gé Boeyink
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