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Woord vooraf 
 
 
“Hoe bij Sporting Heerlen het balletje rolt …….” is een gids waar van de laatste jaren steeds 
duidelijker is gebleken dat er behoefte aan is. Niet alleen als wegwijzer voor nieuwe leden en 
jeugdleiders maar vooral als richtlijn voor gedragsregels die in toenemende mate niet voor 
iedereen even vanzelfsprekend zijn. 
 
 
In deze gids vindt u in de hoofdzaak twee belangrijke zaken. 
 

- Enerzijds gaat het om informatie. 
- Informatie over de organisatie van Sporting Heerlen, die voor onze leden en bezoekers 

belangrijk zijn. 
 
- Anderzijds gaat het over de regels en de richtlijnen. Deze regels en richtlijnen zijn een 

onderdeel van een cultuur: de Sporting Heerlen cultuur, om precies te zijn. 
Deze cultuur is gegroeid in de loop der jaren en wordt in stand gehouden door iedereen die 
onderdeel uitmaakt van onze vereniging: bestuur, leden en vrijwilligers. Voor iedereen, 
vooral voor nieuwe leden, is het belangrijk om de cultuur te leren kennen en de regels en 
de richtlijnen die daarbij horen. 
 
 

 

Met deze gids willen wij uitdragen dat wij het belangrijk vinden dat leden en vrijwilligers op de 
hoogte zijn van het geen zij bij Sporting Heerlen zullen aantreffen en kunnen verwachten. 
Maar ook, wat er dan van hun verwacht wordt. 
 
 
 
Natuurlijk is het de bedoeling dat de regels en de richtlijnen die in deze gids beschreven zijn, 
binnen de vereniging Sporting Heerlen worden gewaardeerd en nageleefd. 
 
Wij vertrouwen erop dat onze leden en iedereen die Sporting Heerlen een warm hart toedraagt, als 
vanzelfsprekend handelt in de geest van deze gids: 

 
 
 

“Hoe bij Sporting Heerlen het balletje rolt …….” 
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Sporting Heerlen: wat willen we zijn 
 
 
Identiteit 
 
Sporting Heerlen is een voetbalvereniging, die haar accommodatie heeft op het grondgebied van 
Grasbroek, en die haar leden in het verleden voornamelijk zag komen uit de GMS wijken 
(Grasbroek, Musschemig en Schandelen). 
 
Tegenwoordig is er sprake van wijk overstijgende functie van de voetbalclub. 
Sporting Heerlen heeft wel een heel duidelijk sterke band met haar oorsprong, maar inmiddels 
maken steeds meer leden van andere wijken van Heerlen en zelfs van buiten de gemeente Heerlen 
deel uit van onze vereniging. 
 
Natuurlijk heeft Sporting Heerlen een belangrijke sportieve doelstelling. Wij willen zo hoog mogelijk 
voetballen met de standaardteams. Dat geldt in ieder geval voor het 1e en 2e elftal van de 
seniorenafdeling, maar ook en indien reëel, voor de standaardjunioren elftallen van de 
jeugdafdeling (JO19, JO17, JO15). 
 
Natuurlijk zijn ook bij de anderen elftallen de sportieve prestaties belangrijk, maar nog belangrijker 
is de doelstelling dat alle leden van Sporting Heerlen even veel recht hebben op de mogelijkheid 
om te sporten en deel te nemen aan de activiteiten die door onze vereniging georganiseerd 
worden. 
 
Bij Sporting Heerlen moet elk lid zich thuis voelen en met plezier zijn sport kunnen bedrijven en 
hier geldt dus voor alles de regel: 

 
 

Elk lid is belangrijk. 
 
 
Organisatie 
 
De vereniging Sporting Heerlen heeft binnen de poorten van de accommodatie op dit moment de 
beschikking over drie speelvelden (waarvan een jeugdveld (kunstgras) en twee seniorenvelden een 
kunstgras en een grasveld. Alle velden zijn voorzien van verlichting. 
 
Op het sportpark complex bevinden zich het hoofdgebouw, de kleedlokalen, de kantine en een 
parkeerplaats. 
 
De kleedaccommodatie worden gelijktijdig door zowel jeugd als senioren gebruikt. 
Er is sprake van een gedeelde kantine voor senioren en jeugdafdeling. De kantine is geopend 
tijdens en na de wedstrijden in het weekend en op trainingsavonden voor de senioren op dinsdag 
en vrijdag. 
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Bestuurlijk kent Sporting Heerlen een algemeen bestuur dat verantwoordelijk is voor het beleid en 
de financiële huishouding van de vereniging. Het algemeen bestuur bestaat uit elf bestuursleden 
die elk voor een (of een aantal) portefeuilles verantwoordelijk zijn. 
 
Naast het algemeen bestuur functioneert een jeugdbestuur dat zorgt draag voor de organisatie van 
alle jeugdactiviteiten en alles wat daarvoor nodig is. Een lid van het jeugdbestuur heeft zitting in 
het algemeen bestuur. 
 
Bestuurlijk worden de volgende functies onderscheiden: 

 
Algemeen bestuur     Jeugdcommissie 
 

- voorzitter      - voorzitter 
 
- vice voorzitter     - leden 
 
- 1e secretaris       
 
- 2e secretaris       
 
- 1e penningmeester      
 
- 2e penningmeester 
 
- algemene zaken      
 
- commerciële zaken       
 

 

Wat kunt u van ons verwachten …… 
 
Op de allereerste plaats is Sporting Heerlen een voetbalvereniging. Alle activiteiten die door de 
vereniging worden georganiseerd zijn daarom in de eerste plaats gericht op de voetbalsport. 
Het streven is erop gericht om alle leden daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen. 
 
Toch kan het voorkomen dat dit om wat voor reden dan ook niet altijd mogelijk is. 
Denk bijvoorbeeld aan slecht weer. Dan is het mogelijk dat wedstrijden of (in een zeer 
uitzonderlijke situatie) zelfs trainingen moeten worden afgelast. U kunt er in dit geval van uitgaan 
dat er alles aan is gedaan om voetballen mogelijk te maken. 
 
Bij het beoefenen van de voetbalsport hoort ook een adequate begeleiding. 
Sporting Heerlen streeft ernaar om dit zo optimaal mogelijk in te vullen. Dat betekent dat in 
principe bij elk elftal (jeugd en senioren) twee begeleiders behoren te zijn ingedeeld. 
 
Ook is er op de accommodatie tijdens alle activiteiten toezicht aanwezig (accommodatiebeheerder). 
Deze toezichthouders houden zowel een oogje in het zeil met betrekkingen op veiligheid en op het 
juiste gebruik van de materialen etc. 

 
De accommodatie en de materialen die worden gebruikt worden dagelijks zo goed mogelijk 
onderhouden. Dat geldt zowel voor kleedlokalen, douches en kantine als ook voor het 
ballenmateriaal als voor verenigingskleding zoals tenues, trainingspakken etc. 
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Om het gehele onderhoud zo goed mogelijk te verzorgen zijn binnen Sporting Heerlen tal van 
vrijwilligers actief, die ervoor zorgen dat al onze voetballende leden erop kunnen vertrouwen dat 
de kwaliteit van Sporting Heerlen op alle gebied optimaal is. 

 
 

Wat verwachten wij van u……. 
 
De organisatie van een voetbalvereniging zoals Sporting Heerlen die is, vergt veel inspanning en 
geld. Vooral de permanente zorg voor de kwaliteit van onze accommodatie is daarbij een punt van 
aandacht. Zonder de medewerking van onze leden is dat echter onmogelijk. Wij rekenen daarom 
erop dat alle leden van Sporting Heerlen respectvol omgaan met de accommodatie en met alle 
materialen die door de vereniging beschikbaar worden gesteld. 
 
Bij Sporting Heerlen is in principe iedereen welkom die de voetbalsport wil bedrijven of binnen onze 
vereniging actief wil zijn als vrijwilliger. Daarvoor zijn tal van mogelijkheden, passend bij ieders 
persoonlijke voorkeur. 
 
Natuurlijk is iedereen anders met zijn karakter, cultuur en talenten. Wij vinden dat dit ook 
gerespecteerd moet worden. Wederzijds respect is in onze visie de belangrijkste waarde die binnen 
Sporting Heerlen geldt, voor iedereen! 

 
Omdat iedereen anders is, kun je moeilijk een beschrijving geven van het gemiddelde 
Sporting Heerlen lid. Toch willen wij een aantal noemen, die passen bij onze vereniging en die wij 
daarom van onze leden verwachten: 
 

- Respect, zowel voor mensen als voor eigendommen. 
- Trotst op het team en de vereniging 
- Teamgeest, met plezier onderdeel zijn van een team. 
- Betrokkenheid, zich bij ons op het gemak voelen. 
- Positieve instelling, zowel op het veld als daarbuiten. 

 
Een lid is onderdeel van de vereniging. Dat is heel wat anders dan een consument, die alleen maar 
een potje voetbal komt kopen. Sporting Heerlen wil vooral een vereniging zijn van leden, die 
betrokken zijn en samen de cultuur van de club bepalen. 

 
 

 
Sporting Heerlen: dat zijn wij met z’n allen! 
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Algemene richtlijnen en gedragsregels 
 
Wij verwachtten van alle leden, bestuurders en vrijwilligers dat zij zich houden aan de 
gedragsregels die binnen Sporting Heerlen belangrijk worden geacht. Deze gedragsregels hebben 
wij hieronder in alfabetische volgorde voor u op een rijtje gezet. 

 
Accommodatie 
 
Respecteer de eigendommen van de vereniging maar ook de omgeving. Maak je niet schuldig aan 
vernielingen en vervulling in welke vorm dan ook. Dit geldt natuurlijk ook voor de omgeving van 
het sportcomplex en de accommodaties van andere verenigingen waar wij te gast zijn. 
Zorg ervoor dat Sporting Heerlen voor iedereen een goede buur en/of tegenstanders is. 

 
Afmelden 
 
Als jij je niet afmeldt, laat je anderen in de steek. Afmelden is soms onvermijdelijk, maar doe dat 
dan tijdig bij de verantwoordelijke persoon (leider of trainer). Dat geldt voor zowel training als 
wedstrijd. Denk eraan dat anderen op je rekenen. 

 
Afspraken en regels 
 
Afspraken en regels kun je vergelijken met verkeersregels: als iedereen zich eraan houdt, loopt het 
verkeer het best. Als jij je niet aan de afspraken en regels houdt, breng jij je niet zelf, maar ook 
anderen in de problemen. 

 
Alcohol 
 
Spelers jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als ouders 
daar toestemming voor zouden geven. 

 
Douchen 
 
Uit hygiënische overwegingen adviseren wij iedereen met klem om zich na afloop van trainingen en 
wedstrijden te douchen. Het dragen van badslippers wordt geadviseerd. 

 
Fietsen 
 
Degenen die per fiets naar het sportcomplex komen, kunnen deze stallen in de daarvoor bestemde 
fietsenstalling. Fiets alleen daar waar het is toegestaan. Dat wil zeggen, fietsen op het trottoirs en 
de voetpaden binnen de accommodatie is ten strengste verboden. 
 
Er wordt zo goed mogelijk toezicht gehouden op de fietsenstalling. Toch is het meermaals 
voorgekomen dat fietsen en scooters werden gestolen. Voor diefstal en beschadiging kan de 
vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. 
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Geweld 
 
Gebruik van geweld wordt absoluut niet getolereerd, zowel binnen als buiten het veld. 
Leden die zich hieraan schuldig maken kunnen rekenen op een fikse schorsing of royement. 
Dit kan zonder meer door de vereniging worden opgelegd. Ook wanneer er sprake is van geweld 
voor of na een activiteit of op weg er naar toe of vandaan. 
 
Wanneer er geweld voorkomt tijdens een wedstrijd zal hiervan te allen tijde melding worden 
gemaakt bij de KNVB, die conform de daarvoor geldende richtlijnen zal handelen. 
De vereniging volgt hierbij in principe altijd de richtlijn van de KNVB. 

 
Kleedlokalen 
 
De kleedlokalen zullen altijd worden afgesloten. De sleutel wordt beheerd door de 
accommodatiebeheerder of de betreffende elftalbegeleider. Gebruik de kleedlokalen waarvoor ze 
bedoeld zijn. Dus niet voor het schoonmaken van schoeisel etc. en laat het kleedlokaal altijd netjes 
achter. 

 
Misdragingen 
 
Misdragingen zoals grof of kwetsend taalgebruik, onsportief gedrag of vernieling worden gemeld bij 
het bestuur dat hiertegen zal optreden. Bij jeugdleden zullen de ouders/verzorgers worden 
geïnformeerd. 

 
Normen en waarden 
 
Sporting Heerlen heeft tezamen met alle Heerlense voetbalverenigingen een gedragsconvenant 
gesloten onder de naam: “de waarde(n) volle club”. De bedoeling van dit convenant is dat de 
vereniging over de volle breedte van haar activiteiten de algemeen geldende normen en waarden 
hanteert en respecteert. 
 
Wij verwachten dat iedereen zich NORMAAL gedraagt. Tevens dient er wederzijds respect te zijn. 
Niet alleen voor begeleiders, trainers en bestuursleden, maar ook voor tegenstanders en hun 
begeleiders, scheidsrechters en elkaar. 
 

Ouders/verzorgers 
 
Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij een positieve bijdrage leveren zowel als het gaat om 
het bijwonen van wedstrijden of trainingen als ook in de relatie tussen kind en de vereniging. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunnen zij steeds terecht bij de betreffende teambegeleider of 
jeugdcoördinator. 
 
Natuurlijk maakt Sporting Heerlen graag gebruik van de diensten van de ouders/verzorgers bij het 
vervoer naar uitwedstrijden of taken binnen de organisatie van de vereniging. Zij die hierin 
geïnteresseerd zijn kunnen dit melden bij de betreffende teambegeleider of jeugdcoördinator. 

 
Respect 
 
Wij verwachten van al onze leden, gasten en bezoekers dat zij respectvol omgaan met mensen en 
met eigendommen van anderen. 
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Rookbeleid 
 
In de gebouwen binnen de accommodatie geldt een algemeen rookverbod. Ook tijdens en direct 
voor en na de wedstrijden en trainingen stellen wij roken niet op prijs van onze spelers/speelsters. 
Op het moment dat spelers/speelsters de verenigingskleding dragen (tenue of trainingspak) is 
roken niet toegestaan. 

 
Scheidsrechters 
 
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. 
Iedereen maakt tijdens een wedstrijd weleens een foutje, zowel spelers van beide partijen als ook 
de scheidsrechters. Zij zijn tenslotte ook mensen. 

 
Schorsingen 
 
Schorsingen kunnen worden opgelegd door de KNVB (als gevolg van een gele of rode kaart) of 
door de vereniging (bijvoorbeeld als gevolg van misdragingen). In beide gevallen zal de vereniging 
de opgelegde schorsing respecteren. Eventuele boetes dienen door het betreffende lid zelf betaald 
te worden. 

 
Scouting 
 
Regelmatig worden (jeugd)wedstrijden bezocht door scouts van betaalde voetbal organisaties 
(BVO). Het is gebruikelijk dat de BVO zich bij onze vereniging meldt als er interesse bestaat voor 
een speler/speelster. Over het algemeen heeft Sporting Heerlen een prima verhouding met alle 
Limburgse BVO’s. Onze vereniging kan daarbij van advies dienen als  door de betreffende personen 
hier gebruik van wordt gemaakt. 

 
Sponsoren 
 
Sporting Heerlen beschikt over een uitgebreid netwerk van sponsoren, die allen op eigen wijze een 
bijdragen leveren aan onze vereniging. Mede dankzij hun bijdrage zijn wij in staat om de kwaliteit 
binnen onze vereniging hoog te houden en de contributie zo laag als mogelijk te laten zijn. 
 
Veel van deze sponsoren handelen uit waardering voor onze vereniging. Een goede uitstraling en 
waardering voor de sponsor hoort erbij. 

 
Suggesties 
 
De organisatie van de vereniging is opgebouwd in de loop der jaren. Vele zaken zijn opgegroeid, 
maar vernieuwingen zijn steeds welkom. Wanneer daarvoor suggesties zijn, laat het ons weten. 
Dit bevordert niet alleen de kwaliteit, maar zeker ook de betrokkenheid van onze leden. 

 
Supporters 
 
Voetbal is veel leuker als er supporters langs de lijn staan. Wij juichen het daarom toe als 
supporters wedstrijden en trainingen bezoeken. Aanmoedigingen zijn daarbij welkom als ze een 
positieve intentie hebben. Wij benadrukken daarbij dat sportiviteit en goed gedrag voorop staan. 
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Tegenstanders 
 
Behandel onze tegenstanders sportief en met respect. Houd daarbij steeds voor ogen dat 
Sporting Heerlen een goede gastheer en een graag geziene gast wil zijn. 

 
Tenue/kleding 
 
Alle teams beschikken over shirts ofwel complete tenues en/of materialen die door 
Sporting Heerlen ter beschikking worden gesteld. Deze materialen blijven te allen tijden eigendom 
van de vereniging. Wij gaan ervan uit dat iedereen deze uitrusting met zorg behandelt. 
 
Wanneer het nodig is dat een gedeelte van het tenue door de speler/speelster zelf moet worden 
aangeschaft, gelden hiervoor de kledingsvoorschriften welke de vereniging hanteert. 
 
Het is alleen toegestaan om aan wedstrijden deel te nemen in de officiële wedstrijdkleding die 
verkrijgbaar is bij de vereniging en via de webshop. Witte Jako broek met logo, en witte Stanno 
sokken. Ander kleding is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om “eigen”  
Sporting Heerlen kleding te gaan maken cq. te dragen. 
 
Scheenbeschermers zijn verplicht. Slidingbroeken zijn toegestaan in dezelfde kleur als de broek 
van het tenue waarin gespeeld wordt. 

 
Trainingstijden 
 
Voor elk team wordt binnen de mogelijkheden plaats en tijd gereserveerd voor de training. 
Gezien de beperkingen van onze trainingsaccommodatie is de beschikbare ruimte niet altijd 
optimaal. Wij rekenen hierbij op begrip van onze leden. 
 
De trainingstijden worden in goed overleg voor aanvang van het seizoen vastgesteld. 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare plaats en tijd is tijdig beginnen en 
eindigen belangrijk. 

 
Vernielingen 
 
Wanneer een lid schade toebrengt aan eigendommen van derden, is het betreffende lid hiervoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk (persoonlijk of via de ouders/verzorgers). 
 
De vereniging heeft weliswaar een aansprakelijkheidsverklaring voor haar leden en vrijwilligers, 
maar in principe worden schades op de betreffende persoon verhaald. Hier geldt dus: 

“de veroorzaker betaalt”. 
 

Vervoer 
 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden van jeugdwedstrijden is het altijd noodzakelijk gebruik te 
maken van ouders/verzorgers van jeugdleden. Over het algemeen levert dit geen probleem op. 
 
Wanneer het nodig is dat wij als vereniging een beroep op u doen als ouders/verzorgers, rekenen 
wij graag op u medewerking. 
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Waardering 
 
Vaak worden diverse werkzaamheden die door vrijwilligers worden verricht als vanzelfsprekend 
beschouwd, Waardering van deze inzet achten wij erg belangrijk, of het nu gaat om de 
scheidsrechter, de elftalbegeleider of de accommodatiebeheerder. 
 
Zij allen zetten zich belangeloos in voor het welzijn van onze vereniging. Zij dienen daarom 
waardering van onze leden. 

 
 
Richtlijnen voor vrijwilligers 
 
Sporting Heerlen is een voetbalvereniging die gerund wordt door vrijwilligers. 
Vrijwilligerswerk is dan wel vrijwillig en onbetaald, desondanks verwachten wij veel van onze 
vrijwilligers. 

 
 

Vrijwillig is in onze ogen zeker niet vrijblijvend 
 
 
Om als vrijwilliger binnen Sporting Heerlen goed te kunnen gedijen zijn de volgende tien gulden 
regels belangrijk. 
 
 

1. Houd je aan de afspraken en regels. 
 

2. Sta voor je taak. Zorg dat de taak goed en tijdig wordt uitgevoerd. 
 
3. Zit je wat dwars. Bespreek het met de mensen die hierover gaan. Hiervoor zijn 

vertrouwenspersonen aanspreekbaar binnen onze vereniging. 
 

4. Roddel niet over anderen. 
 

5. Sta open voor kritiek. Eigenlijk bestaat er geen kritiek, alleen maar (opbouwende) 
feedback. 

 
6. Houd rekening met anderen. 

 
7. Wees betrokken en kom met ideeën en suggesties. 

 
8. Wees een teamspeler/speelster. Probeer anderen te helpen en werk zoveel mogelijk 

samen. 
 

9. Geef complimenten en waardering. Denk niet dat alles vanzelfsprekend gebeurt. 
 

10. Beloof geen dingen, die je niet waar kunt maken. Soms is nee zeggen nodig om jezelf 
te beschermen en geen verkeerde verwachtingen te hebben. 

 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 
 
Richtlijnen voor medewerkers algemeen 
 
Iedereen die een functie vervult binnen onze vereniging doet dat dus zonder dat er sprake is van 
een vergoeding. Bestuursleden (jeugd)leiders, trainers, werkgroepleden etc. vervullen een functie 
binnen de vereniging op volledige vrijwillige basis. Toch zijn er op deze regel een beperkt aantal 
uitzonderingen en wel de volgende: 

 
Medewerkers in loondienst. 
- Het kantinepersoneel beheert onze kantine en ontvangt de leden en bezoekers van onze 

vereniging tijdens de trainingsavonden en de wedstrijddagen van de jeugd en senioren 
teams. 

 
Hoofdtrainer. 
- Bij Sporting Heerlen krijgt, net als bij elke andere vereniging, de hoofdtrainer een 

vergoeding voor zijn werk. 

 
Onkostenvergoeding. 
- Vrijwilligers die gezien hun takenpakket (bijna) dagelijks aanwezig moeten zijn ontvangen 

voor hun werk een beperkte onkostenvergoeding. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 

accommodatiebeheerder. 
 

Richtlijnen voor bestuursleden en kaderleden 

 
Bestuursleden en kaderleden zijn belangrijke personen voor Sporting Heerlen, Zij zorgen ervoor 
dat de voorwaarden aanwezig zijn om het elke dag weer mogelijk te maken waarvoor wij op aarde 
zijn: voetballen. 
 
Bestuursleden en kaderleden vertegenwoordigen Sporting Heerlen op allerlei gebied, zowel intern 
(naar de eigen leden en supporters) als extern (naar andere verenigingen, overheden etc.). 
Bestuursleden en kaderleden zijn binnen de vereniging zogenaamde sleutelpersonen. 
 
Zij hebben dus een vertegenwoordigende functie en dienen daarnaar te handelen. Zij zijn te alle 
tijden een voorbeeld voor goed gedrag en sportiviteit, in de geest van de goede naam die 
Sporting Heerlen heeft in de regio en ver daarbuiten. 
 
Zij zijn in de meeste gevallen onderdeel van een of meerdere werkgroepen of dragen daarvoor de 
verantwoordelijkheid. Zij ressorteren rechtstreeks onder het bestuur (algemeen bestuur of 
jeugdbestuur). 
 
Bestuursleden en kaderleden vervullen veelal taken met een hoge mate van verantwoordelijkheid. 
Hierna dient dan ook gehandeld te worden. Zij onderschrijven de regels en richtlijnen die de 
vereniging heeft opgesteld en handelen daar vanzelfsprekend naar. 
 
Deze functies worden in de regel bekleed door mensen die langere tijd aan de vereniging zijn 
verbonden en voor de betreffende taal aantoonbare competenties bezitten. 
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Richtlijnen voor jeugdleiders en elftalbegeleiders. 
 
Sporting Heerlen juicht het toe dat zoveel mogelijk jeugdleiders en elftalbegeleiders geschoold en 
gediplomeerd zijn. Op kosten van de vereniging kunnen zij deelnemen aan (jeugd) 
leiderscursussen en/of cursussen voor wedstrijdleiders. 
 
Voor alle relevante zaken kunnen zij terecht bij de technische jeugdcoördinator. Dit geldt zowel 
voor organisatorische als voor technische aangelegenheden. 
 
Degene die op het gebied van training of coachen ondersteuning nodig hebben, kunnen dit 
eveneens aan de technische jeugdcoördinator kenbaar maken. In de meeste gevallen biedt 
beschikbare documentatie met oefenstof voor alle leeftijdcategorieën een prima uitkomst. 
 
Voor jeugdleiders en elftalbegeleiders stelt de vereniging naar vermogen jacks (en eventueel 
trainingspakken) ter beschikking. Deze materialen blijven altijd eigendom van Sporting Heerlen. 

 
De belangrijkste taken en bevoegdheden van jeugdleiders en elftalbegeleiders 
zijn: 
 

- De (jeugd)leider is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het team waarbij hij/zij 
is ingedeeld. 

 
- Ziet erop toe dat de kleedlokalen op een goede manier gebruikt worden en zorgt ervoor dat 

deze opgeruimd achtergelaten worden. 
 

- Draagt er zorg voor dat zowel de spelers/speelsters als begeleiding zich correct gedragen 
ten opzichte van de wedstrijdleiding, medespelers/medespeelsters, tegenstanders en 
spelregels. 

 
- Zorgt ervoor dat hij/zij ruimschoots voor aanvang van de wedstrijd en training aanwezig is. 

 
- Zorgt voor invulling van het wedstrijdformulier, voor aanvang van de wedstrijd en 

inlevering van dit formulier direct na de wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris. 
 

- Zorgt voor de afwikkelingen van de eventuele strafrapporten in overleg met de 
wedstrijdsecretaris. 

 
- Draagt zorg voor de vervoersregeling bij uitwedstrijden. Bij jeugdelftallen wordt 

nagestreefd om ouders/verzorgers bij toerbeurt in te zetten. Hiervoor wordt geen 
vergoeding verstrekt (met uitzondering van eerder genoemde gevallen). 

 
- Is actief betrokken bij en stimuleert het team en de verenigingsactiviteiten. 
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Speciaal voor jeugdleiders gelden bovendien de volgende taken. 
 

- Verzorgt in overleg met de betreffende collega de training van het team op de vastgestelde 
tijden. 

 
- Jeugdleiders van pupillenteams zorgen ervoor dat de doelen worden klaargezet voor de 

wedstrijd en opgeruimd erna op de daarvoor bestemde plaatsen. 
 

- Draagt zorg voor de drank tijdens de rust van de wedstrijden (ranja voor pupillenteams en 
thee voor juniorenteams). 

 
- Treedt indien nodig op als scheidsrechter dan wel als assistent-scheidsrechter. 

 
- Vermeldt alle bijzondere, actuele gebeurtenissen rond zijn team in de jeugdvergadering. 

 
- Zorgt voor positieve coaching tijdens de wedstrijden naar de spelers/speelsters toe en 

gebruikt woorden die de kinderen ook begrijpen (laat moeilijke woorden zoals “pressen” 
achterwegen). 

 
- Zorgt voor de veiligheid binnen de groep. Waarbij hij afspraken met de kinderen maakt van 

wat wel en wat niet kan. Bij pesten of grof taalgebruik of niet gewenst gedrag volgt er een 
sanctie (bijvoorbeeld reserve zijn, wedstrijd niet meedoen). 

 
- Geeft leiding aan zijn spelers/speelsters in de kleedlokalen en op het veld en helpt hen op 

weg naar zelfstandigheid (zelf strikken, spullen opruimen, douchen). 
 

- Neemt maatregelen bij eventueel pesten binnen de groep (overleg met de 
jeugdhoofdtrainer). 

 
 
Slotwoord 
 
Met deze gids hebben wij geprobeerd een duidelijk beeld te geven van Sporting Heerlen. 
Vooral duidelijk, want het is wel zo fijn als u lid van onze vereniging weet waar u aan toe bent. Wij 
trachten de uitgangspunten zoals ze in deze gids verwoord zijn waar te maken en zullen steeds 
handelen in de geest van deze uitgangspunten. 
 
Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat bij Sporting Heerlen. Ook hier worden fouten gemaakt, van 
hoog tot laag en van jong tot oud. Dat is niet erg, want fouten maken mag, als er vervolgens maar 
ruimte is om elkaar daar op aan te spreken. Dat geldt voor u, maar zeker ook voor ons. 
 
Met het oog op de voortdurende verbetering staan wij als bestuurders dan ook open voor uw 
mening. Schroom dus niet om zaken die voor verbetering vatbaar zijn onder de aandacht te 
brengen van het bestuur. 

 
Graag nodigen wij u uit om actief deel uit te maken van Sporting Heerlen. Omdat we met zijn allen 
trots kunnen zijn op de club en de manier waarop bij Sporting Heerlen het balletje rolt. 
 
 
Met sportieve groeten. 
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Belangrijke adressen en telefoonnummers 

 
 
Accommodatie     Sportpark Grasbroek 
       Boerhaavestraat 36 
       6412VJ   Heerlen 
 
 
Postadres     Sporting Heerlen 
       Postbus 461 
       6400AL   Heerlen 
 
 
Kantine      T 045 – 572 17 36 
 
 
E-mail      sportingheerlen@hetnet.nl 
 
 
Website     www.sportingheerlen.nl 
 
 
Contact met het bestuur? 
 
 
Kijk op www.sportingheerlen.nl onder organisatie. 
 


