1.

NIEUWE JEUGDLEDEN
In- en uitschrijving

Inschrijving:
Nieuwe jeugdleden mogen 1 maand gratis meetrainen. Dit kan worden beschouwd als een
“proefperiode”, waarin de speler kan bekijken of hij/zij daadwerkelijk lid willen worden van de
vereniging. Ze spelen dan nog niet mee in wedstrijdverband. De jongste spelertjes mogen vanaf
vijf jaar en 11 maanden 1 maand meetrainen, waarna ze vanaf hun zesde daadwerkelijk lid
kunnen worden.
Ook bestaat er een mogelijkheid om vanaf vier jarige leeftijd mee te trainen bij puppyvoetbal.
Aansluitend kan de speler vanaf 6 jaar volledig lid worden en wordt hij/zij in een team ingedeeld
voor competitie. Zie hierover later meer in dit boekje.
Een aanmeldingsformulier is na de training verkrijgbaar bij de trainers. Ook is deze te vinden op
http://www.scerica.nl/s-c-erica/lidmaatschap.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij de beheerder van de ledenadministratie Han Wellen. Hij
draagt er zorg voor dat het jeugdlid wordt aangemeld bij de K.N.V.B..
De jeugdcoördinatoren zorgen er vervolgens voor dat het jeugdlid zo snel mogelijk wordt
ingedeeld in een team.
Indien een team niet compleet is, bestaat de kans dat nieuwe leden niet direct deel kunnen nemen
aan de competitie (dit komt met name voor bij JO8 spelers).
Uitschrijving:
Een spelend lid schrijft zich uit bij de beheerder van de ledenadministratie. Het spreekt voor zich
dat hier de leider/trainer ook over wordt ingelicht.
Bij verhuizing ook graag een adres wijziging doorgeven aan de ledenadministratie
Han Wellen
Kerklaan 6a
7887 AV Erica
ledenadministratie@scerica.nl
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2. KLEDING/MATERIAAL COMMISSIE
Het clubtenue ziet er als volgt uit:
Wit shirt met rode en gele verticale streep, rode broek, rode sokken
SC Erica beschikt over een kledingfonds. Het kledingfonds heeft tot doel alle teams binnen de
vereniging te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Alle leden betalen hiervoor €1,00
contributie per maand.
De kleding- materialencommissie is aangesteld als organisatie van het kledingfonds. De
kledingcommissie bepaalt de kwalitatieve voorwaarden en bepaalt wanneer kleding aan
vervanging toe is. Dit geld o.a. voor: alle kleding, ballen, hesjes, hoedjes, enz. welke door SC Erica
beschikbaar gesteld worden voor zowel wedstrijden als de trainingen. Deze materialen blijven ten
alle tijden eigendom van SC Erica.
De leiders ontvangen voor aanvang van de competitie een tas met kleding en bijbehorende
materialen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de materialen die ter beschikking worden gesteld
aan de elftallen. De vereniging wil voorkomen dat uit een bepaalde tas telkens spullen
“verdwijnen”. De leiders zijn elke wedstrijd aanwezig en kunnen zicht houden op de verschafte
kleding. Dit betekent dat ook zij diegene zijn die eventuele vervanging aan kunnen vragen bij de
kledingcommissie wanneer er een kledingstuk kapot is gegaan of zoek is geraakt.
De spelers zijn verplicht de door de club ter beschikking gestelde kleding te dragen, in bruikleen
gegeven materialen mogen niet privé gebruikt worden. Het tenue en de voetbalschoenen dienen
in goede staat te verkeren. Een eventuele slidingbroek dient dezelfde kleur te zijn als de
voetbalbroek. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel bij training als bij
wedstrijden.
Na de wedstrijd wordt alle kleding (shirtjes, broekjes, sokken) verzameld in de teamtas en wordt
het bij toerbeurt gewassen door één van de ouders. Zie hiervoor het wasvoorschrift dat in de tas
aanwezig is. Indien een ouder zich beschikbaar stelt om iedere week de kleding te wassen stelt de
vereniging dit zeer op prijs. Dit zal de kwaliteit van de kleding ten goede komen.
Ten einde van het seizoen is er een kleding inzamel moment. De tas/tassen dienen dan compleet
ingeleverd te worden.
Een trainingspak en een sporttas dienen altijd zelf aangeschaft te worden, dit met uitzondering van
de F-teams die een sporttas van Stichting Vrienden Van SC Erica krijgen en de teams die door een
sponsor van trainingspakken en/of een tas worden voorzien. Informatie hierover kunt u bij de
desbetreffende leider krijgen.
Alle aanvragen m.b.t. tot bovenstaande zaken zal via kleding/materiaalcommissie plaats vinden.
Mochten er materialen/kledingstukken aan vervanging toe zijn dan kan de leider mailen naar:
materialen@scerica.nl
Jerôme Oostmeijer
René de Jong

06-41725885
06-21488831
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3. CONTRIBUTIE
Hierbij het overzicht van de contributie voor het seizoen 2020/2021.
Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2020.
Contributie per maand:
Senioren
geboren voor 01-01-2002
JO 19 / A-Junioren
geboren in 2002 of 2003
JO 17 / B-Junioren
geboren in 2004 of 2005
JO 15 / C-Junioren
geboren in 2006 of 2007
JO 13 / D-Junioren
geboren in 2008 of 2009
JO 11 / E-Junioren
geboren in 2010 of 2011
JO 9 / F-Junioren
geboren in 2012, 2013 of 2014
JO 7 / Mini-pupillen/puppy’s
7 tegen 7
Bondscontributie per jaar:
Senioren
geboren voor 01-01-2002
JO 19 / A-Junioren
geboren in 2002 of 2003
JO 17 / B-Junioren
geboren in 2004 of 2005
JO 15 / C-Junioren
geboren in 2006 of 2007
JO 13 / D-Junioren
geboren in 2008 of 2009
JO 11 / E-Junioren
geboren in 2010 of 2011
JO 9 / F-Junioren
geboren in 2012, 2013 of 2014
JO 7 / mini-pupillen
7 tegen 7

€ 16,56
€ 14,34
€ 13,35
€ 12,84
€ 11,26
€ 11,26
€ 10,76
€ 5,00
€ 6,56

€
€
€
€
€
€
€

12,68
10,01
10,01
10,01
9,05
9,05
9,05
geen
€ 12,68

De contributie per maand is inclusief € 1,00 kledinggeld, inclusief €1,00 voor financiering van het
kunstgrasveld, inclusief € 1,00 onderhoud gebouwen en inclusief bondscontributie.
•
•
•
•
•
•

Leiders en vrijwilligers met een seizoenkaart betalen €37,68 per seizoen.
Senioren die deelnemen aan de veldcompetitie en daarnaast zaalvoetbal spelen betalen
€10,00 contributie extra per maand en €2,00 bondscontributie extra per jaar.
Senioren die alleen zaalvoetbal spelen betalen €10,00 contributie per maand en € 12,68
bondscontributie per seizoen.
Leden die alleen zaalvoetbal spelen, ontvangen geen ledenkaart en hebben geen vrije
toegang bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal
Een steunend lid betaalt €72,00 per seizoen.
Partners van speler/vrijwilliger betalen € 36,50 per seizoen.

De leden die de contributie per jaar betalen ontvangen hiervoor een nota.
Het rekeningnummer (IBAN) Sportclub ERICA: NL 02 RABO 0317601784 .
Indien spelende leden om niet acceptabele redenen het lidmaatschap gedurende het seizoen
opzeggen is men wel het gehele seizoen contributie verschuldigd.
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4. DE JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie functioneert onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
Voorzitter
Jan Abelen

j.abelen@planet.nl

06-54905544

Secretaris
José Hermans

jose.maatje@planet.nl

06-31202427

Coördinatoren JO13, JO15, JO17 en JO19
Bert Tapper
btapper@ziggo.nl
Erwin Homans
erwin@limaho.nl
Coördinatoren JO11, JO9 JO8 en puppy’s
Nils Reuvers
njreuvers@hotmail.com

Manfred Hindimith

manfredhindimith@hotmail.com

06-83553396
06-50514079

06-43274001

06-22370105

Wedstrijdsecretaris jeugd
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@scerica.nl
Rik Rolink
rikrolink@hotmail.com
Roel Braam
roelbraam@hotmail.nl

06-24454459
06-55307742
06-53667568

Afgevaardigde TC
Arjan Hartmann
Richard Slip
Tino Hidding

arjanhartmann@gmail.com
richardslip80@gmail.com
tinohidding@msn.com

06-20033286
06-13459376
0049 1512 1604404

Werkgroep organisatie
Werkgroep organisatie
Chantal Stoffers
José Hermans

werkgroeporganisatie@scerica.nl
chandusti@hotmail.com
jose.maatje@planet.nl

06-11516716
06-31202427
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5. DE TECHNISCHE COMMISSIE
De technische commissie (TC) wil een zo goed mogelijk klimaat creëren voor de spelers, trainers
en andere leden van de club. Ze houden zich bezig met alle voetbaltechnische zaken, zodat de
vereniging op hoog niveau kan blijven presteren.
Voorzitter
Tino Hidding

technischecommisie@scerica.nl

Senioren
Leo Kuipers
Lars Wellen
Tino Hidding
Quinten Vos (Bestuur)
JO 19 t/m JO 8
Tino Hidding
Arjan Hartman
Richard Slip

6. VRIENDEN VAN SC ERICA
De ‘Stichting Vrienden van SC Erica’ vindt het belangrijk dat toekomstige talenten van SC
Erica er verzorgt bij lopen en herkenbaar zijn. Daarom hebben zij besloten dat aan alle
nieuwe JO-8 pupillen een sporttas beschikbaar wordt gesteld. Na aanmelding bij SC Erica
middels het daarvoor bestemde formulier, krijgt de speler de tas via de leider. De tas blijft
eigendom van de ‘Stichting Vrienden van SC Erica’, wanneer de speler overgaat naar de
JO-13 pupillen mag hij/zij de tas definitief houden. Stopt het lid eerder, dan dient de tas
terug gegeven te worden aan de stichting. Voor meer informatie over de Stichting
vrienden van SC Erica: www.vriendenvanscerica.nl
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7. SC ERICA IN VEILIGE HANDEN
Bij SC Erica is een project gestart genaamd; SC Erica in Veilige Handen. Dit project is opgenomen in
de bijlage van het beleidsplan. Kort samengevat komt het project er op neer dat we met elkaar,
dus alle trainers, leiders, spelers, ouders, etc., meer oog voor elkaar hebben. Op deze manier wil
de vereniging als sportclub zijnde, er zorg voor dragen om de veiligheid van onze leden, meer te
kunnen waarborgen. De club heeft niet de illusie problemen als gevolg van pesten en mishandeling
te kunnen voorkomen/oplossen. Voor een uitgebreide uitleg van het project kunt u het
beleidsplan raadplegen; http://www.scerica.nl/s-c-erica/beleidsplannen Gekoppeld aan dit project
is een vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leiders, trainers etc. bepaalde
zorgen uiten/bespreekbaar maken die zij gesignaleerd hebben. Daarbij is de vertrouwenspersoon
toegankelijk voor ieder lid of zijn/haar ouders/verzorgers van de vereniging die bijvoorbeeld
aanloopt tegen pesten, mishandeling of een ander soortgelijk probleem. De vertrouwenspersoon
binnen onze vereniging is Gini Schotanus. Zij is te bereiken via het email en telefoon.
Gini Schotanus

8.

vertrouwenspersoon@scerica.nl

0591-302185

TRAININGSTIJDEN

Dag/Tijd
Ma 17:45 - 18:30
Ma 18.00 – 19.00
Ma 18:30 - 19:30
Ma 18:00 – 19.30
Ma 18.45 – 20.00
Ma 19.00 – 20.00

puppyveld Kunstgras 1 Kunstgras 2 Traingingsv 1
JO8-1
JO10- 2
JO9-1 en 2
JO10-1/ JO11-1
JO11-2
keeperstraining
JO17-2
JO13-1

Di. 18.15 - 19.30
Di. 19.30 – 21.00
Wo. 16.00 – 17.00
Wo 17:45 - 18:30
Wo. 18.15 – 19.30

JO15-1

puppy
JO8-1

Trainingsv 2

JO17-1
JO19-1

JO10- 2

JO9-1 en 2

JO17-2
JO10-1 /
JO11-1

Wo. 18.00 – 19.00
Wo. 18.30 - 19.30
Wo. 19.00 – 20.00

JO13-1

Do. 18.15 – 19.30
Do 19.30 – 21.00

JO17-1
JO19-1

JO11-2

JO15-1
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9. DE TRAINERS
Bij Sc Erica wordt er naar gestreefd om vanaf JO13 bij iedere leeftijdscategorie gediplomeerde
trainers in dienst te hebben.
De trainers van JO8, JO9 en JO11 hebben de gelegenheid om via een korte cursus geschoold te
worden in het trainen, coachen en begeleiden van de allerkleinsten.
In het jeugdplan wordt de inhoud van de trainingen en de manier van coachen per
leeftijdscategorie vastgelegd.

Team

Trainer

Telnr.

E-mail

JO19-1

Henrie de Munnik

06-48130152

hjdemunnik1@gmail.com

JO17-1

Marco de Vries

06-11055567

marcodevries@gmail.com

Stefan vd Capelle

06-82058580

stefanvandecapelle@hotmail.com

JO17-2

Niek Klok
Jort Grootenhuis

06-83177909
06-34906733

niekklok@gmail.com
jortgrootenhuis@gmail.com

JO15-1

Sebastian Kroezen

06-53697766

Kroezen73@gmail.com

JO13-1

Richard Slip
Richard Berends

06-13459376
06-55720547

Richardslip80@gmail.com
rberends8@gmail.com

JO11-1

Richard Berends
Jorik Beukers

06-28228312
06-55720547

rberends8@gmail.com
jorikbeukers@gmail.com

JO11-2

Mark Scholte Lubberink

06-22990350

Roy Boelens
Manfred Hindimith
Nils Reuvers

06-45402544
06-22370105
06-43274001

mark.scholte.lubberink@plegtvos.nl
r.boelens@gmail.com

JO10-1

Gerjan Mulder
Jeroen Jense

06-42974195
06-10318225

gerjan.mulder@outlook.com
yvonne_masselink@hotmail.com

JO10-2

Jauke van Klinken

06-13855335

fitbyjauke@gmail.com

JO9-1

Jos Eikens
Emiel Bakker
Rieks Eikens

06-27013549
06-51308158
06-48627773

vw83@hotmail.com
emielbakker79@gmail.com
riekseikens@gmail.com
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manfredhindimith@hotmail.com
njreuvers@hotmail.com

JO9-2

Joost van der Kolk
Jannick Rolink

06-12244868
06-40095597

joostvanderkolk@live.nl
jannickrolink@gmail.com

JO8-1

Gerjan Mulder
Stefan vd Capelle

06-42974195
06-82058580

gerjan.mulder@outlook.com
stefanvandecapelle@hotmail.com

Puppy

Jan van den Berg
Ben Arling

06-57348215
06-29150463

montange192@hotmail.com
benarling@gmail.com

10. LEIDERS SEIZOEN 2020/2021
De jeugdleider speelt bij de jeugdopleiding een belangrijke rol. Door te streven naar een goede
kwaliteit van de begeleiding wil de club haar verantwoordelijkheid naar kind en ouders duidelijk
maken. De taken van de leider zijn veelomvattend. Daarom streeft de jeugdcommissie er naar om
per team minimaal twee leiders te hebben, zodat de diverse taken verdeeld kunnen worden.
Team

Leider

Telnr.

E-mail

JO19-1

Henrie de Munnik

06-48130152

hjdemunnik1@gmail.com

Erwin Homans

06-50514079

erwin@limaho.nl

Marco de Vries

06-11055567

marcodevries@gmail.com

Arjan Hartman

06-20033286

arjan@hartmannautomatisering.nl

Stefan van de Capelle

06-82058580

stefanvandecapelle@hotmail.com

Niek Klok

06-83177909

ring.nl
niekklok@gmail.com

Jort Grootenhuis

06-34906733

jortgrootenhuis@gmail.com

Sergei Sarkisyan

06 47588914

sarkisyan_1975@list.ru

Raymond Rolink

06-11008724

rrolink@hotmail.nl

Martijn Kuipers

06-11921785

info@adfizo.nl

Joop Ebelties

06-16661116

Jebelties1974@kpnmail.nl

Gerry Hake

06-43142659

ghhake@gmail.com

Jerry v/d Berg

06-46308709

info@besecurenederland.nl

Jorik Beukers

06-55720547

jorikbeukers@gmail.com

Mark Scholte Lubberink

06-22990350

Roy Boelens

06-45402544

mark.scholte.lubberink@plegtvos.nl
r.boelens@gmail.com

JO17-1

JO17-2

JO15-1

JO13-1

JO11-1

JO11-2
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JO10-1

JO10-2

JO9-1

JO9-2

JO8-1

Alex Moolhuizen

06-52421817

alex@moolhuizen.nu

Dave Kloppenburg

06-51216673

dave.kloppenburg@home.com

Maurice Ploeger

06-30591372

maurice.ploeger@hotmail.com

Koen de Jonge

06-12036498

Koendejonge99@hotmail.com

Emiel Bakker

06-51308158

emielbakker79@gmail.com

Jos Eikens

06-27013549

vw83@hotmail.com

Irene Huizing

06-16680043

irenehuizing@hotmail.com

Sabine Savenije

06-30181394

sabines71@hotmail.com

Arnoud Sliekers

06-48615338

arnoud@sliekers.nl

Stefan van de Capelle

06-82058580

stefanvandecapelle@hotmail.com

11. GEDRAGSREGELS
De vereniging vindt het belangrijk dat de spelers bij S.c Erica sportief, sociaal en succesvol met
elkaar omgaan. Pas dan kan iedereen plezier beleven aan het voetballen bij onze club. De
vereniging heeft de gedragsregels herschreven en (komen te) staan op de site van SC Erica. Hier
verwijzen wij u graag naar.
Van de spelers van S.C. Erica wordt o.a. verwacht dat ze
• Bij iedere training en wedstrijd een positieve bijdrage leveren aan het zo goed
mogelijk functioneren van het team.
• Leiding van trainers, leiders, scheidsrechters en grensrechters accepteren.
• Zich correct gedragen naar trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters,
medespelers en tegenstanders.
• Wangedrag verbaal en/of fysiek geweld wordt niet getolereerd.
• Zich houden aan de gemaakte afspraken ten aanzien van de trainingen en
wedstrijden
• Op wedstrijddagen zal er geen alcohol geschonken worden aan jeugdspelers, ook al
zijn zij ouder dan 18 jaar. Dit geldt ook voor jeugdspelers die om welke reden dan
ook met de 1e of 2e selectie een wedstrijd mee spelen.

12. TIPS VOOR ALLE JEUGDLEDEN
• Pas je kleding bij de trainingen op de weersomstandigheden aan. Draag tijdens de training geen
kleding die je daarna weer moet dragen. Ga na de training eerst douchen.
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• Veel leiders geven middels een wedstrijdschema of via mail door wanneer er een wedstrijd
gespeeld wordt, hoe laat aanwezig/vertrek.
• Zorg dat je sporttas in orde is, zodat je niets vergeten bent op het moment dat je moet spelen
of trainen.
• Tijdens de trainingen en wedstrijden mogen geen horloge en andere sieraden (bv oorbellen)
gedragen worden.
• Doe als je naar het voetballen gaat niet je mooiste dure voetbalshirt van je favoriete voetballer
aan. Hetzelfde geldt voor je stoere sportschoenen. Het is meerdere keren voorgekomen dat na
wedstrijden, trainingen of toernooien kledingstukken of schoenen worden vermist.
• Laat nooit waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef deze aan de leider/trainer.
• Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op, neem dan
contact op met de betreffende coördinator van de jeugdcommissie en daarna eventueel met
het hoofdbestuur.
• Wedstrijd informatie zoals competitie indeling, uitslagen en standen zijn te vinden op onze
website: www.scerica.nl/wedstrijden/teamoverzicht
• Op www.scerica.nl is alles over SC Erica te vinden van het laatste nieuws van de club tot de
meest recente wedstrijd uitslagen van alle teams
• Wanneer je niet kan trainen, dan ben je verplicht dit door te geven aan je trainer. Zie voor
telefoonnummers de lijst met trainers.
• Afmelden voor de wedstrijden is verplicht. Dit dient zo vroeg mogelijk aan de leider
doorgegeven te worden.
• Kom op tijd. Dit geldt voor zowel training als wedstrijd.

13. TIPS VOOR DE OUDERS
• Heel graag begroet de vereniging veel ouders bij wedstrijden langs de lijn. Ook uw kind stelt
dat op prijs. “Gewoon eens doen”.
• Kan uw kind niet komen trainen of meespelen, laat hij/zij zich dan tijdig bij de juiste persoon
afmelden.
• De begeleiding ( trainer en leiders) probeert met het positief coachen de spelers beter te laten
voetballen. Vanaf de zijlijn zijn er veel ouders die hun kinderen ook coachen. Teveel
aanwijzingen voor een speler kan verwarring geven. Laat daarom het gerichte wedstrijd
coachen over aan de begeleiding.
• Ouders mogen in de kleedkamer zolang kinderen daar behoefte aan hebben. De leider zal de
ouders vragen de kleedkamer te verlaten tijdens de voor- of nabespreking
• Voor het spelen van uitwedstrijden is vervoer nodig. Daarom zal er regelmatig een beroep op
de ouders worden gedaan om te rijden. Veel leiders maken vroegtijdig een schema, zodat bij

verhindering door de ouder zelf voor vervanging gezorgd kan worden. Graag willen wij u, in het
belang van het team, vragen om uw medewerking hierin te verlenen.
• Vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd doorgeven aan de jeugdcommissie.
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• Er zal aan de ouders gevaagd worden, om de kleding te wassen van het team waarin het kind
voetbalt. Daarnaast zal er een beroep gedaan worden op ouders voor het vervullen van
verschillende vrijwilligerstaken. Zie hierover later meer in dit boekje.

14. MEDISCHE VERZORGING
De leiders(sters) drager er zorg voor om tijdens de wedstrijden materiaal aanwezig te hebben
voor de eerste verzorging.
Aankomend seizoen zal de medische begeleiding verzorgd worden door SMCnoord. Dit houdt in
dat SMCnoord op trainingsavonden van de eerste selectie, dinsdag- en vrijdag avond, aanwezig zal
zijn voor het screenen van blessures en het verzorgen van de revalidatietraining. Op de zondag
zullen zij aanwezig zijn tijdens de wedstrijden van het eerste elftal.
Indien er blessures zijn dient de speler z.s.m. contact op te nemen met Frank Peter via 0591745175 of frank@smcnoord.nl, zodat hij weet welke speler gecheckt/behandeld moet worden
tijdens deze trainingsmomenten. Ook kan hij zo op deze manier bepalen of er een
revalidatietraining voorbereid moet worden. Indien er blessures ontstaan buiten trainingstijden
om geldt ook dat speler direct contact opneemt met Frank zodat hij in de praktijk behandeld kan
worden.
SMCnoord werkt op declaratiebasis bij SC Erica. Dit houdt in dat behandelingen en
revalidatietrainingen via de zorgverzekering van de speler gedeclareerd worden. Indien een speler
jonger dan 18 jaar is zal de fysiotherapie uit de basisverzekering betaald worden. Is een speler 18+
dan dient hij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie te hebben. Indien een speler niet
aanvullend verzekerd is zullen de kosten van de behandeling/revalidatietraining particulier aan
speler berekend worden. Deze factuur dient dan binnen het aangeven termijn betaald te zijn.
Ons advies is daarom om voor spelers van 18+ een aanvullende verzekering te nemen van
minimaal 16 behandelingen. Dit dekt kosten bij met name chronische aandoeningen (VKBruptuur/meniscusletsel enz) of langdurige klachten. Indien speler nog niet een zorgverzekering
heeft die fysiotherapie (voldoende) dekt, wordt het daarom geadviseerd dit in december 2020 aan
te vragen voor het jaar 2021.
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15. PUPPYVOETBAL
Het puppyvoetbal is voor alle kinderen van 4 t/m 6 jaar die kennis wil maken met het voetbalspel.
Het plezier staat voorop en daarnaast leren de puppy’s omgaan met de bal en de basisbeginselen
van het voetbal. Er zullen nog geen officiële wedstrijden worden gespeeld, het blijft bij het trainen
en partijtjes onderling.
De trainingen zijn op woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur en worden verzorgt door Ben
Arling en Jan van den Berg. Er kan 3 keer meegetraind worden zonder verdere verplichtingen. Lid
worden kan voor €5,00 per maand door het aanmeldformulier te downloaden en in te vullen.
http://www.scerica.nl/s-c-erica/lidmaatschap.
Er zijn een aantal voorwaarden voor het deelnemen aan het puppyvoetbal opgesteld:
•
Er wordt verwacht dat er van elke deelnemer aan de puppytraining een
ouder/verzorger/grootouder etc. aanwezig is.
•
Sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de training.
•
Sportkleding tijdens de training is een vereiste.
•
Voetbalschoenen zijn gewenst en het is verstandig om scheenbeschermers te dragen
(vanaf 5 jaar verplicht!).
•
Tijdens de training wordt er niet gegeten (medische redenen uitgezonderd), je mag wel
een bidon met drinken meenemen.
•
Alleen de puppy’s, ouder/verzorger/grootouder etc en trainers bevinden zich op het
trainingsveld. Overige aanwezigen staan achter de omheining.

16. PUPIL VAN DE WEEK
Bij thuiswedstrijden (geen bekerwedstrijden) van het 1e elftal van SC Erica wordt er een JO-9
speler benadert door een jeugdcoördinator. Hij/Zij vult een vragenformulier in, die wordt verwerkt
in het programmaboekje en wordt aangekondigd voor de wedstrijd. De pupil van de week gaat de
wedstrijdbespreking meemaken, de trainers helpen met de warming-up, gaat met de spelers en
scheidsrechter het veld op, verricht de aftrap en neemt dan plaats in de dug-out. Na afloop van de
wedstrijd krijgt de pupil van de week een verrassing. De pupil van de week zorgt zelf voor zijn SC
Erica kleding. Een jas verzorgt de club. Wij stellen het zeer op prijs als de pupil van de week een
stukje wil schrijven op de website.
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17. JAARLIJKSE ACTIVITEITEN JEUGD
• Elk jaar komt de sint een bezoek brengen aan de jongste voetballers van onze vereniging.
Hierover krijgen de desbetreffende teams vroegtijding informatie via hun leiders.
• Het seizoen wordt altijd afgesloten met een gezellige spelletjesmiddag voor de jongste
voetballers. Ook bestaat er een mogelijkheid dat er door de vereniging een toernooi
georganiseerd wordt.
• De werkgroep organisatie probeert één keer per jaar een bloemenactie te houden, waarbij de
JO11 en JO13 bloemen in Erica gaat verkopen. De opbrengst komt ten goede aan het
jeugdvoetbal van SC Erica.

18. VRIJWILLIGER
Zoals u wellicht zult begrijpen kan een vereniging als SC Erica alle hulp gebruiken om er voor te
zorgen dat alles rondom de sportvelden en in de kantine op rolletjes blijft lopen.
Wilt u ons helpen? Heeft u wel eens een vrije ochtend of middag? Vindt u het leuk om voor de
vereniging iets te betekenen? Gaat u graag met mensen om in en rondom het sportveld?
Dan is de vereniging op zoek naar jou…… Het is op zoek naar enthousiaste mensen die bereid zijn
om mee te helpen met diverse activiteiten voor de jeugd rondom de sportvelden.
Voor de volgende taken worden vrijwilligers gevraagd;
• Kantinedienst: met z´n tweeën staat u achter de bar en draagt zorg voor de verkoop van
koffie, thee e.d.. Zaterdags is het eerste tweetal van 8.00 – 13.00 uur en het volgende
tweetal van 13.00 – 18.00 uur werkzaam. Voor de zondag zijn er afwijkende tijden.
• Hulp bij andere activiteiten zoals bijvoorbeeld; de voetbaldagen, familiedag, toernooitjes,
bloemenactie e.d..
• De complete organisatie van de zaalvoetbalcompetitie tijdens de winterstop voor JO8 t/m
JO13 Vanuit de sportclub heb je contacten met andere deelnemende verenigingen en
samen stellen jullie de competitie op.
• Trainers en keepertrainers voornamelijk voor de jongste leden van onze vereniging.
• Scheidsrechters voor bij de jeugd. Dit kunnen ook spelers uit JO17 of JO19 zijn die op de
zaterdag naast hun eigen wedstrijden, tijd over hebben.
• Leiders van verschillende jeugdteams.
• Zitting nemen in het jeugdbestuur van SC Erica.
Staat hier een taak tussen wat u leuk lijkt en waar u uw steentje aan bij wil dragen, dan kunt u dit
via e-mail doorgeven aan de werkgroep organisatie, werkgroeporganisatie@scerica.nl. U kunt dan
tevens gelijk aangeven hoeveel tijd u voor de vereniging vrij kan maken. Bijv. 1 ochtend in de 4
weken.
Hoe meer vrijwilligers een bepaalde taak willen doen……. hoe minder vaak iedereen aan de beurt
is!!
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