Afspraken en regels met Trainer-Coaches
Tijdens trainingen en wedstrijden
• Van onze trainer-coaches verwachten wij een maximale opkomst en inzet gedurende
het seizoen. Als je een keer niet aanwezig kunt zijn voor een training of wedstrijd,
zorg je zelf voor vervanging. Jij bent verantwoordelijk voor jouw team. Wanneer dit
met uiterste inspanning toch niet lukt, laat je dit tijdig weten aan de TC.
• Trainer-coaches zijn op tijd aanwezig voor zowel trainingen als wedstrijden.
• Trainers houden zich aan de bij aanvang van het seizoen vastgestelde trainingstijden.
• Wees duidelijk in de regels en verwachtingen die je voor je team stelt. Maak
bijvoorbeeld duidelijke afspraken over afmelden, laatkomen, etc., en de eventuele
consequenties die je hieraan verbindt.
• Maak voorafgaand aan het seizoen een deugdelijk was- en vervoersschema,
communiceer deze met je spelers en/of ouders. Vraag vooraf aan je team of iedereen
in staat is om voor vervoer te zorgen.
• Na afloop van iedere training ruim je de materialen die gebruikt zijn op, of geef je
deze door aan een volgende trainer. Ook na afloop van wedstrijden zijn coaches
ervoor verantwoordelijk dat alle spullen opgeruimd en/of overdragen worden. De
rommel van je team, zoals lege flesjes, etc., moet worden opgeruimd. Afsluitbare
bidons of flesjes zijn toegelaten in de zaal, blikjes niet.
• Trainer-coaches zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van wedstrijdtaken
(tafelen en fluiten) door zijn of haar spelers/speelsters. Indien taken niet uitgevoerd
worden, dient dit invloed te hebben op speeltijd van de betreffende speler/speelster.
• Zeker in niet-selectieteams, is het belangrijk dat iedereen een evenredige kans maakt
op speeltijd. Komt iemand weinig op de training, dan mag een coach beslissen om de
speeltijd van deze speler te beperken. Andersom zien we graag dat hard werken op
de training beloond wordt tijdens wedstrijden, ook als het een nieuwe of minder
getalenteerde speler betreft. Spelers die er voor kiezen om deel te nemen in een
selectie, weten dat niet iedereen evenveel speeltijd zal kunnen krijgen.
• Als je geen beschikking hebt over voldoende spelers/speelsters voor een wedstrijd,
informeer je de tegenstander en eventueel scheidsrechters hierover. Informeer ook
Barons’ wedstrijdsecretaris en de TC.
Algemeen
• Voor de start van het seizoen, worden afspraken met trainer-coaches gemaakt over
een eventuele vergoeding. Dit gebeurt in overleg met de penningmeester, die in de
jaarbegroting een budget heeft gereserveerd voor trainer-coaches. Voor de
vergoeding wordt een overeenkomst opgesteld.
• Trainer-coaches kunnen in overleg met het bestuur op kosten van de vereniging een
trainer-coach cursus volgen. Daarmee verplichten zij zichzelf om een vooraf
afgesproken aantal jaren als trainer-coach verbonden te blijven aan Barons. Indien
nodig zal dit worden vastgelegd in een overeenkomst.
• Aanwezigheid tijdens trainer-coachbijeenkomsten is niet verplicht, maar wordt wel
zéér op prijs gesteld. Bij eventuele afwezigheid meld je je af bij de TC.
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Voor jeugdteams t/m U18 kan een tegemoetkoming in reiskosten worden
aangevraagd. Dit is mogelijk voor twee auto’s per uitwedstrijd, en kan uiterlijk 2
weken na de uitwedstrijd worden aangevraagd door middel van een
declaratieformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat. De tegemoetkoming
bestaat uit € 0,19 per kilometer.
Bij aanvang van het seizoen zorg je ervoor dat alle adresgegevens van trainercoaches en spelers/speelsters uitgewisseld worden. Voor jeugdteams is het ook
belangrijk dat dit ook richting ouders gebeurt. Controleer of ouders hun mail actief
lezen. In het geval van wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummers, e-mail
adressen, e.d., zorg je ervoor dat deze worden doorgegeven aan het secretariaat, via
secretaris@barons.nl.

Gedrag
• Als je problemen hebt met een trainer-coach of medespeler/-speelster, meld dit dan
aan de TC om je daarbij te helpen en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Zo
blijft ook de TC op de hoogte van wat er binnen de vereniging speelt. Dit kan
eventueel via één van de vertrouwenspersonen van Barons, zie www.barons.nl.
• Van trainer-coaches verwachten we ten alle tijden een correcte en sportieve houding
ten aanzien van spelers/speelsters, de tegenstander, scheidsrechters, toekijkend
publiek en onze materialen. Dit zowel in taalgebruik, als in gedrag. Als het gedrag van
een trainer-coach niet te tolereren is, zal hij of zij hier op worden aangesproken door
de TC. Indien nodig zullen in overleg met het bestuur passende maatregelen
getroffen worden.
• Indien een speler/speelster uit jouw team een D-fout ontvangt, moet de trainercoach hem/haar een brief laten sturen aan Afdeling Zuid van de NBB, binnen 5 dagen
na de betreffende wedstrijd. Hierin legt hij of zij uit het voorval uit en reden van de
D-fout. Informeer ook de TC. Indien de D-fout blijft staan, is de speler/speelster zelf
verantwoordelijk voor de kosten die hiermee gepaard gaan en zal hij of zij deze zelf
moeten vergoeden.
• Bij Barons winnen we graag, maar niet ten koste van alles. Sportiviteit is belangrijk.
Daarom verwachten we van trainer-coaches dat zij een correcte en sportieve
houding overbrengen op het eigen team. Wanneer spelers/speelsters zich hier niet
aan houden, moeten zij daarop aangesproken worden door de trainer-coach.
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