Trainers en Coaches
Handreiking seizoen

Het bestuur van de Dunckers wil je allereerst alvast bedanken voor het begeleiden
van één van onze teams. Als basketbalvereniging zijn we afhankelijk van enthousiaste
vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club. Je doet de club en de jeugdleden er
een groot plezier mee en we hopen dat je er zelf ook veel plezier aan zult beleven!
We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over wat de vereniging van
je verwacht als trainer/coach, en wat jij van de Dunckers mag verwachten. Daarom
hieronder een aantal praktische en organisatorische zaken waar jij als trainer/coach
van een jeugdteam mee te maken krijgt.
Meer algemene informatie is terug te vinden in het Informatiebulletin, die is te vinden
op www.dedunckers.nl. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de technische commissie (technischecommissie@dedunckers.nl).

Invallen taken
Ieder lid kan ingedeeld worden voor verschillende taken tijdens thuiswedstrijden (ook als het team zelf geen thuiswedstrijd heeft). Het is
goed om dit te bespreken tijdens de training. Is iedereen op de hoogte
van de taken? Is er vervanging geregeld wanneer men verhinderd is?
Mocht er binnen het team niemand zijn die kan invallen, verwijs dan
naar het programma om te kijken welke teams er nog meer thuis spelen.
Via de Ledenadministratie (ledenadministratie@dedunckers.nl) kan een
e-mailadres of telefoonnummer opgevraagd worden om vervanging te
regelen. Wanneer een lid zonder afmelding en/of vervanging niet komt
opdagen, geldt er een schorsing voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.
Het lid dat staat ingedeeld blijft altijd eindverantwoordelijk voor de uit te
voeren taken.

Een goed en sportief seizoen!
Het bestuur en de technische commissie van de Dunckers

Afspraken
Als trainer/coach van een team is het verstandig om aan het begin van
het seizoen een aantal goede en duidelijke afspraken te maken met de
spelers en de ouders/verzorgers van het team. Hieronder een aantal onderwerpen, waarover je afspraken kunt maken. Het is het beste, om dit
aan het begin van het seizoen te bespreken en eventueel ook schriftelijk
te bevestigen.
•
Afspraak over tijd en plaats verzamelen voor wedstrijd.
•
Afspraak over vervoer naar de uitwedstrijden.
•
Afspraak over wijze van informeren over volgende wedstrijd of
wijziging/afgelasting.
•
Afspraak over rol coach en ouders tijdens en rondom wedstrijd.
•
Afspraken over afmelden bij verhindering wedstrijd of training.
•
Afspraak over naleven gedragsregels.
•
Afspraak over bespreking klachten of vragen over opstelling,
speelwijze, wisselbeleid etc. (niet vlak voor of tijdens een
wedstrijd)
•
Afspraak over verslagjes schrijven, foto’s maken etc.
•
Etc.

Vrijwilligersborg
Van alle leden wordt verwacht dat ze een vrijwilligerstaak op zich
nemen. Seizoen 2016-2017 is het eerste seizoen, daarom zullen we dit
seizoen nog niet gaan werken met een vrijwilligersborg en geldt de verplichting voor leden vanaf 14 jaar. Natuurlijk mogen jongere leden en
hun ouders zich ook melden voor een vrijwilligerstaak, graag zelfs, maar
voor hen is het dit jaar niet verplicht.
Tijdens de eerste trainingen zullen alle teams worden bezocht en een
korte uitleg krijgen over het nieuwe vrijwilligersbeleid. Daarna kun je op
de website zien welke vrijwilligersvacatures er zijn en je aanmelden bij
vrijwilligers@dedunckers.nl. Houdt de website goed in de gaten!

Spelerspassen
Iedere speler dient te beschikken over een geldige spelerspas,
deze worden beheerd door de trainer/coach. Voor de wedstrijd
controleert de scheidsrechter de passen. Spelers zonder geldige pas mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Invallende
spelers uit een ander team kunnen ook meespelen met een
geldig identiteitsbewijs. De spelerspassen worden verstrekt
door de ledenadministratie (na het betalen de contributie).

Website/sociale media
Op de website heeft ieder team een eigen pagina. Hierop staan een teamfoto, de namen van de spelers en de trainers/coaches en wedstrijdverslagen.
Wedstrijdverslagen, foto’s en filmpjes kunnen geplaatst worden via wedstrijdverslagen@dedunckers.nl en/of webmaster@dedunckers.nl. Ook uitslagen kunnen zo na de wedstrijd worden doorgegeven, zodat deze z.s.m.
op de site kunnen worden geplaatst. Overigens kan dit ook via Twitter: @
dedunckers.
Het is aan de trainer/coach en de spelers om de webmaster behulpzaam te
zijn bij het vullen en bijhouden van de site met het laatste nieuws en foto’s
van het team.

Invallen ander team
Wanneer je als team niet genoeg spelers bij elkaar krijgt voor een
wedstrijd, kan je altijd bij een lager team informeren naar spelers
die eventueel kunnen invallen. Dus (bijvoorbeeld) voor een JU16-1
team geldt, dat spelers uit JU16-2 of JU14 gevraagd mogen worden. JU16-2 mag géén spelers uit JU16-1 vragen. Een speler uit een
lager team mag driemaal invallen. Wanneer een speler vaker gaat
meespelen, moet deze aangemeld worden als ‘bankspeler’. Bij twijfel mag je altijd de Ledenadministratie of de Technische Commissie
raadplegen voor informatie.

Boetes
Wanneer een Dunckers-team niet bij een wedstrijd komt opdagen, krijgt de Dunckers daarvoor een boete. Het bestuur zal
bij verwijtbaarheid deze boete zonodig op het team verhalen.
Ook boetes die (vanuit de NBB) voortkomen uit misdragingen
(schelden, vechten e.d.) zal het bestuur, naast eventuele verder
maatregelen, zonodig op de schuldigen verhalen.

Blessures
In de hal zijn EHBO spullen aanwezig. ‘Instant ice packs’ kunnen
in de Dudok Arena worden gevonden in de materialenkisten
bij de jurytafels. De zaalwacht kan helpen bij vragen of onduidelijkheden.

Reserveshirts
Indien bij een uitwedstrijd de tegenstander in dezelfde kleuren
speelt als de Dunckers, zijn er voor het Dunckersteam reserveshirts beschikbaar in een afwijkende kleur. De reserveshirts zijn
te krijgen bij de zaalwacht. Na afloop van de wedstrijd dienen
de shirts gewassen te worden door het team dat ze heeft gebruikt en z.s.m. na de wedstrijd te worden teruggebracht.

Toernooien
De Dunckers streeft ernaar om alle jeugdteams aan het eind
van het seizoen aan ten minste één toernooi te laten meedoen.
De trainer/coach verzorgt de inschrijving. Vanuit het bestuur is
eenmalig per seizoen een vergoeding van maximaal €75,- per
team te verkrijgen als bijdrage in de kosten. Neem hiervoor
contact op met de penningmeester
(penningmeester@dedunckers.nl).

Afmelden wedstrijden bij wedstrijdsecretaris
Wanneer het niet mogelijk is voor een thuis- of uitwedstrijd een volledig team bijeen te krijgen, is het belangrijk dit tijdig te melden bij
de wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretaris@dedunckers.nl). Deze kan
dan nog actie ondernemen en wellicht boetes voorkomen. Overigens
blijven taken voor of na een uitgevallen wedstrijd altijd staan, wijs
hier de spelers ook op!
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