
 
Managers 

 

o Administratief 
 Bij aanvang van het seizoen: 

 Gegevens (geboortedatum, adres, e-mail, gsm)van  ploegspelers 
checken en updaten 

 Aanpassingen gegevens doormailen naar Nanou(meisjes) of 
Isabelle (jongens) 
(ahvanmullem@telenet.be of isabellegeorgis@hotmail.com) 

 Signalering van mankementen aan keepersuitrusting aan 
Michel (cecileetmichel@hotmail.com)  
 

 Tijdens het seizoen: 

 Op zondag of ten laatste maandag een e-mail (convocatie) via 
iTeam sturen naar ploegleden met Locatie wedstrijd, Naam 
tegenstrevers (ploeg) en uur van Wedstrijd/ Afspraak op de club 
of op vertrekpunt voor uitwedstrijden 

 Checken welke de uitrusting van de tegenstrever is. 

 Spelers moeten ten laatste op woensdagavond geantwoord 
hebben via iteam. Gelieve heel strikt te zijn. Dat geeft je meer 
tijd om in geval van meerdere afzeggingen, een oplossing te 
vinden. 

 Last minute afzeggingen 
o Spelers/ouders dienen zo snel mogelijk de manager en de 

coach telefonisch te verwittigen. 

 In geval van een tekort aan spelers  
o Neem contact op met Pau Quemada of Mathieu Michaud 

 Organiseer het vervoer bij uitwedstrijden ahv een roulatieschema 

 Voor de wedstrijd het wedstrijdblad invullen via dimsport. Na 
een thuiswedstrijd ook dadelijk het resultaat inbrengen. 

 Uitrusting  
o Het dragen van beenbeschermers en mondbeschermer is 

verplicht. 
o Voor de wedstrijden moet iedereen het uniform van de club 

dragen. 
o Steeds uitrusting van de tegenpartij nagaan voor de 

thuiswedstrijden 
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 Indien nodig de spelers melden dat er een andere 
uitrusting nodig is:  blauwe i.p.v. rode sokken, 
blauwe i.p.v. witte polo 

 Binnen de groep van de ouders zorgen dat men minstens 1 maal 
zijn plichten vervult inzake bediening BAR gedurende 1 W.E..  

 Einde van het seizoen: 

 Overzicht van spelers die volgend jaar wensen te spelen of te 
stoppen, aan de jeugdverantwoordelijke bezorgen. Dit kan je 
eveneens via iTeam opvragen. 

 Eventuele problemen overmaken aan de categoriemanager, die indien nodig, 
verder contact opneemt met de sportieve cel. 

 
o Sportief  

 De communicatie verzekeren tussen de coach/trainer, ouders en 
terreinafgevaardigde 

 Instaan voor het plaatsen van de doelen (in functie van de categorie) 
 Activiteiten 

 Probeer 2 keer per jaar een teambuilding te doen: 
o Bv Brunch vóór/na een wedstrijd 
o Bv spaghetti na een wedstrijd 

 Ouders aansporen om hun kind(eren) te komen aanmoedigen, ook bij 
uitwedstrijden 

 Probeer aanwezig te zijn tijdens de wedstrijden 
 Bezorg een (kort) artikel per seizoenhelft met foto’s 
 Zorgen dat er voldoende water beschikbaar is in warme periodes 
 Op het einde van seizoen 

 Ploeg inschrijven voor deelname aan een toernooi 
 
o Attitude  

 Geen kinderen toelaten met bal en stick in de tenten 
 Na de wedstrijd:  

 Samen douchen (vanaf U14 verplicht) en een eventueel een 
gezamelijke pot voor de drankjes regelen  

 Netheid! 

 Vraag aan je spelers om het terrein en dug-out op te ruimen 
(lege flessen, papier etc.)  

 Toezien op het naleven van Fair-Play van de spelers en coach 


