Badmintonvereniging Putten, kernpunten jeugdbeleid







De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de
badmintonsport in het bijzonder (zie artikel 1 van de statuten)
Het jeugdbeleid is gericht op dit doel (dus leren en ontwikkelen)
Sportiviteit staat voorop, de prestatie volgt
Toegankelijkheid voor een ieder
Elk jeugdlid en zijn of haar ouders/verzorgers moeten deze uitgangspunten onderschrijven
Daarnaast moet elk jeugdlid en zijn/haar ouders/verzorgers zich houden aan de huisregels

Huisregels voor ouders/verzorgers van jeugdleden








Ouders/verzorgers nemen de huisregels door met hun kinderen die lid zijn of worden van de
vereniging
Ouders/verzorgers stimuleren een enthousiaste en sportieve instelling bij hun kinderen,
Ouders/verzorgers zorgen dat de jeugdcoördinator op de hoogte is van zaken die van belang zijn voor
een goed verloop van de speelavond of andere jeugdactiviteit van de vereniging (bijvoorbeeld
beperkingen in motoriek of gedrag, ingrijpende gebeurtenissen, medicijngebruik)
Ouders/verzorgers koppelen eventuele knelpunten en/of problemen terug aan de jeugdcoördinator
Ouders/verzorgers gaan in gesprek met de jeugdcoördinator als zij opmerkingen of klachten hebben
Ouders/verzorgers zorgen dat hun kinderen op tijd aanwezig zijn op de speelavond en andere
jeugdactiviteiten van de vereniging (en indien van toepassing tijdig ophalen)

Huisregels voor de jeugdleden













Jeugdleden moeten op de speelavond tijdig aanwezig te zijn en zich vooraf om te kleden (dus om
19.00 uur omgekleed en al klaar te staan in de centrale hal bij kantine – niet in de kleedkamer)
Jeugdleden moeten naast sportkleding, tevens sportschoenen te dragen geschikt voor in de zaal, te
beschikken over een badmintonracket en een bidon (afsluitbaar flesje) met water (geen frisdrank)
Jeugdleden die te laat komen, dan wel niet volledig zijn uitgerust worden niet toegelaten tot de
speelavond
Mobieltjes (uitzetten) en andere waardevolle spullen die men niet achter wil laten in de kleedkamer
moeten in de zaal in een bakje te worden gedaan en kunnen na afloop van de speelavond weer
worden opgehaald
De speelavond wordt geleid door een door het bestuur van de vereniging aangestelde trainer welke
wordt bijgestaan door (een aantal) jeugdbegeleiders
Jeugdleden volgen de instructies van trainer en jeugdbegeleiders op
Indien de jeugdleden de instructies van de trainer / jeugdbegeleider niet opvolgen is de
trainer/jeugdbegeleider bevoegd om het betreffende jeugdlid te verwijderen van de speelavond
Jeugdleden gedragen zich respectvol (niet pesten, niet schelden, niet roddelen, geen ongewenst
lichamelijk contact, afblijven van andermans spullen etc.)
Het meenemen van vriendjes / vriendinnetjes / introducees is toegestaan op de door de vereniging
vastgestelde instuifavonden, dan wel na toestemming van de jeugdcoördinator op de reguliere
speelavond
Jeugdleden die verhinderd zijn om deel te nemen aan de speelavond dienen zich vooraf af te melden
bij de jeugdcoördinator
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