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ALGEMEEN
BC Vrij Uit is een vereniging die zich ten doel stelt om jeugdleden op een gezellige, sportieve en speelse
manier de badmintonsport te leren. Uitgangspunt is alle jeugdleden te motiveren om deel te nemen aan de
jeugdcompetitie van Badminton Nederland en aan regionale toernooien.
De groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en speelniveau.

VERANTWOORDELIJKHEID
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering van en
controle op het jeugdbeleid.
Het bestuur:
Zorgt voor continuiteit van de trainingen en competitie
Evalueert met de trainer hoe de trainingen verlopen en
verbeterd kunnen worden
Zorgt voor een goede overstap van junioren naar senioren
De (technische) verantwoordelijke van het bestuur is aanspreekpunt voor de jeugdafdeling.

ORGANISATIESCHEMA
Om dit te bereiken en te waarborgen zijn er door de vereniging
trainers en begeleiders aangesteld, zij zorgen voor de uitvoering
van het jeugdbeleid.
De functies en verantwoordelijkheden zijn verderop in dit document vastgelegd.

GEDRAG
Gedragsregels omtrent de speelmomenten van de jeugd zijn ook vastgelegd in dit document. Dit geldt voor
alle jeugd-momenten als speelavond, toernooien, competitie, andere clubactiviteiten maar ook activiteiten
die namens de club worden georganiseerd of vertegenwoordigd.

OVERLEG
Regelmatig vindt er een Jeugdoverleg plaats waarbij alle functies aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

SCHOLING
Voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen de jeugd-sectie bestaat de mogelijkheid tot scholing.
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GEDRAGSREGELS
JEUGD

TRAINING
Tijdens de training gelden de volgende regels:
Blijf van elkaar en elkaars eigendommen af.
Luister naar de trainer als deze iets uitlegt.
Kom op tijd: de training begint om 18.30 uur.
Kan je een keer niet komen trainen, met je dan af via de site van BC VrijUit onder het kopje junioren.
Mobiele telefoons gaan uit en gebruik je pas weer na de training.
Ga zorgvuldig en voorzichtig om met het badmintonmateriaal.
Draag goede sportschoenen voor zaalsporten (zonder zwarte zolen) met gestrikte veters en makkelijk
zittende sportkleding.
Hang als eerste je label op het afhangbord.
Zorg er voor dat je iets te drinken bij het begin van de training uit de kleedkamer meeneemt.
Blijf tijdens de pauze in de sportzaal. De pauze duurt vijf minuten;
Als je toch even naar toilet moet, geef je dit aan bij de trainer of begeleider.
Loop tijdens de training altijd buiten de badmintonvelden om.
Blijf tijdens de training staan, ga niet op de koude vloer zitten.

COMPETITIE EN TOERNOOIEN
Tijdens competitie- en toernooien delden de volgende regels:
Sportief gedrag bij zowel de thuis- als uitwedstrijden, ook verbaal en non-verbaal.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter of ga in een normale manier met diegene in discussie.
De teamcaptain bepaalt de opstelling.
Wanneer men niet kan spelen, regelt men zelf vervanging. De competitiebegeleider kan een
ondersteunende rol spelen.
Stel je aan elkaar voor en bedank na afloop voor de wedstrijd.

OUDERS
Lees bij ouders hier: ouders, verzorgers en/of voogden van de jeugdleden:
Bij competitie regelen en zorgen de ouders voor het vervoer van en naar de uitwedstrijden.
Vanuit de vereniging is er geen reiskostenvergoeding voor uit-wedstrijden beschikbaar.
Vanuit de vereniging is er geen coaching bij uit-wedstrijden beschikbaar.
Ouders mogen bij competitiewedstrijden in de hal plaatsnemen.
Ouders mogen bij de trainingsavond wel in de hal plaatsnemen, maar zich niet in de training mengen
zonder toestemming.

BEZOEKERS
Bezoekers mogen in de hal plaatsnemen en zich daarbij melden bij de sportleider, maar zich niet in de
training / wedstrijd mengen.

