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Woord vooraf
Je bent nu in het bezit van het informatieboekje van de afdeling jeugdvoetbal van de tsv
NOAD. Het is bedoeld als een wegwijzer binnen onze vereniging voor jou (en natuurlijk voor je
ouders) omdat je je voor het eerst aanmeldt als NOAD-lid. We hopen dat er voldoende
informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis gaat voelen in onze vereniging.
Aan het begin van het seizoen 2013-2014 starten we met meer dan 200 jeugdleden verdeeld
over 19 teams. Deze teams worden iedere zaterdag begeleid door het aanwezige jeugdkader,
dat uit zo’n 55 personen bestaat. Boven deze groep vrijwilligers geeft de jeugdcommissie
bestaande uit 7 personen sturing aan de gehele jeugdafdeling.
Je vindt in dit boekje alle informatie, alle afspraken die binnen onze vereniging voor jou van nut
zijn terug. We hopen van harte dat je het bij NOAD naar je zin zult hebben. Ook jij kunt
daaraan bijdragen door je als een echte NOAD-man / NOAD-vrouw op te stellen. Bewaar dit
boekje goed, het komt je geregeld van pas.
Veel voetbalplezier namens de jeugdcommissie,
Willia Kolen
voorzitster jeugdcommissie
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Algemene informatie
De Tilburgse Sportvereniging Nooit Ophouden Altijd Doorspelen is opgericht op 5 juni 1910.
Aan de oprichtingsdatum kan meteen gezien worden dat het één van de oudste
voetbalverenigingen is van Tilburg. Een club dus met een rijke historie (o.a. betaald voetbal).
De voetbalvereniging NOAD kent meerdere afdelingen: de seniorenafdeling met een aparte
veteranenafdeling, de damesafdeling en de jeugdafdeling.
Inschrijven
Inschrijven bij NOAD is maar op 1 manier mogelijk en dat is via de coördinatoren van de
diverse categorieën. Op zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur wordt de inschrijving definitief
gemaakt. In ieder geval treft u tijdens het seizoen op de zaterdag jeugdcommissieleden in de
commissiekamer aan die u alles aangaande het jeugdvoetbal kunnen vertellen. Lidmaatschap
kan worden aangevraagd d.m.v. het volledig invullen en ondertekenen van een
aanmeldingsformulier (samen met een kopie van uw legitimatiebewijs). Bij inschrijving dient
eenmalig inschrijfgeld betaald te worden (€ 15,00). Tevens dient bij inschrijving meteen de
verschuldigde contributie betaald te worden. Na 1 april wordt alleen inschrijfgeld gevraagd.
Voor dat bedrag kan een speler in de resterende periode naast trainen eventueel ook
deelnemen aan de nog te spelen toernooien. We verzoeken u gedurende uw periode bij de
club wijzigingen van telefoonnummer, adresgegevens, etc. door te geven aan de secretaris.
Afmelden en/of overschrijven
De uiterste datum om je af te melden is 31 mei. Bij niet tijdig afmelden wordt de volledige
contributie van het daaropvolgende seizoen in rekening gebracht. Voor het aanvragen van
overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt dezelfde sluitingsdatum van 31 mei.
Overschrijving kan dus alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden, gedurende het
seizoen overschrijven kan alleen als er bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Een
overschrijfformulier en afmeldingsformulier zijn te verkrijgen bij het secretariaat.
Contributie
Zoals bij elke vereniging ben je ook bij NOAD contributie verschuldigd. Één keer per jaar
krijgen de leden een acceptgirokaart toegestuurd, waarop het te betalen bedrag vermeld
staat. Het is bij NOAD een goede gewoonte dat de contributie vooruit in één termijn betaald
wordt. Eventuele afwijkende regelingen zijn mogelijk, maar uitsluitend in overleg met de
penningmeester. Nadrukkelijk willen we opmerken dat tijdige betaling van het verschuldigde
bedrag gewenst is. Bij het niet tijdig betalen van de contributie volgt een speelverbod. Als
een lid -om welke reden dan ook- zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen, dient dit steeds
schriftelijk te gebeuren.
De








contributies voor seizoen
Mini-Pupillen (4-6 jaar)
F-pupil (6-8 jaar)
E-pupil (8-10 jaar)
D-pupil (10-12 jaar)
C-junior (12-14 jaar)
B-junior (14-16 jaar)
A-junior (16-18 jaar)

2013-2014 zijn als volgt (prijswijzigingen voorbehouden):
geboren in 2007/2008/2009
€ 66,- per jaar
geboren in 2005/2006
€ 106,- per jaar
geboren in 2003/2004
€ 110,- per jaar
geboren in 2001/2002
€ 113,- per jaar
geboren in 1999/2000
€ 134,- per jaar
geboren in 1997/1998
€ 137,- per jaar
geboren in 1995/1996
€ 139,- per jaar

Daarnaast is er een kortingsregeling voor gezinnen met meerdere leden. Het 2e lid in het
gezin 20% korting, het 3e lid in het gezin 40% korting en het 4e lid in het gezin 60% korting.
Voor leden welke de contributie van het lidmaatschap van de vereniging niet kunnen betalen
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(minimum loon), kunnen bij onderstaande instanties terecht voor een bijdrage in de kosten
van sporten e.d.:
Subjectsubsidie/Meedoenregeling
Aan te vragen bij de Gemeente, afdeling Sociale Zaken, Koningsplein 8, Postbus 90118,
5000 LA te Tilburg. Ook bij de diverse stadswinkels zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar.
Stichting Leergeld
Aan te vragen bij Stichting Leergeld, Postbus 178, 5000 AD te Tilburg. Telefoonnummer
013-5801211, mail naar info@leergeldtilburg.nl of kijk op www.leergeldtilburg.nl.
Clubtenue
De clubkleuren zijn blauw-geel: een verticaal gestreept geel-blauw shirt, een blauwe broek en
geel-blauwe kousen. Ieder lid wordt voorzien van een tenue door NOAD. Zij die graag een
slidingbroek dragen, moeten ervoor zorgen dat deze broek dezelfde kleur heeft als de
voetbalbroek, blauw dus. Verder mag je van de KNVB niet aan wedstrijden deelnemen zonder
scheenbeschermers te dragen.
Hebt u interesse om een team op één of andere manier te sponsoren neem dan contact op
met de jeugdcommissie of sponsorcommissie.
Verzekering
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van
de KNVB. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend
op uw eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen, welke hem/haar
tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten zouden overkomen. In de
bovenstaande gevallen kan hierop een beroep worden gedaan.
De t.s.v. NOAD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk
willen we de ouders vragen hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar
NOAD. Laat ze zoveel als mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze zeker
niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed afgesloten in de rekken
geplaatst worden. De leiders en trainers zijn geïnstrueerd de kleedkamers tijdens training en
wedstrijden af te sluiten. Op deze manier proberen we een daadwerkelijke bijdrage te leveren
aan de veiligheid van uw en onze bezittingen.
Het NOAD-paviljoen
Het NOAD-paviljoen is er voor de leden, groot en klein. Door de week is het paviljoen open op
woensdag en donderdagavond. Op woensdag is het paviljoen, in verband met de training van
de allerkleinsten, al eerder open. In het weekend staan de deuren open van 08.00 uur tot
19.00 uur. Op zaterdag wordt er voor 12.00 uur geen alcoholische drank geschonken. Onnodig
om te zeggen dat we met zijn allen zuinig moeten zijn op ons paviljoen. Dus sporttassen graag
in de rekken in het halletje. O ja, 's zaterdags -bij uitstek de dag waarop de jeugd voetbalt- is
er voor de kinderen de gehele dag kinderlimonade tegen een zeer schappelijke prijs te
verkrijgen. Om het alcoholgebruik binnen de jeugdafdeling zo lang mogelijk te weren, wordt in
de kantine geen alcohol geschonken aan jongeren jonger dan 16.
Informatie
In het paviljoen hangt een informatiebord waarop de meest belangrijke informatie te vinden is.
Daarnaast krijgt elk gezin, waar een of meerdere kinderen lid zijn van NOAD 10 x per jaar het
NOAD Nieuws thuis. Iedereen kan en mag hierin schrijven, want ook dit medium is er voor alle
leden. De redactie ziet uw copy graag tegemoet. Voor het wedstrijdprogramma kijkt U op de
internetsite: TSVNOAD.nl Geef uw emailadres(sen) door aan NOAD bij de inschrijving of stuur
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nadien uw naam en team naar tsvnoadjeugd@live.nl als U een wedstrijdbriefje in de mailbox
wil ontvangen.
De begeleiding
Een vereniging die zichzelf respecteert, zorgt voor goed opgeleid kader. Bij NOAD streven we
ernaar om bij elk team goed opgeleide mensen in de begeleiding te hebben. Elke leeftijdsgroep
beschikt over een gediplomeerde of in opleiding zijnde trainer. Daarnaast heeft elk team
minimaal twee leiders. Alle vrijwilligers stimuleren we om cursussen te volgen bij de KNVB of
de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie). Het moge duidelijk zijn dat de vereniging
NOAD altijd nieuwe energieke vrijwilligers in tal van functies kan gebruiken. Mocht u een paar
uur in de week beschikbaar hebben, aarzel dan niet en meldt u bij de jeugdcommissie.
Het kunstgrasveld
Sinds het begin van seizoen 2001-2002 beschikt NOAD over een echt voetbalkunstgrasveld.
Voordelen van zo’n grasmat zijn o.a. een altijd constante kwaliteit en het zo goed als altijd
bespeelbaar zijn ervan. Om het veld in goede staat te houden zijn er echter wel een paar
dingen waar we allemaal op moeten letten. Daarom even kort de regels omtrent het
kunstgrasveld:
 Op het veld mag niet gerookt worden, laat dus geen lucifers of sigaretten vallen.
 De volgende dingen kunnen het veld beschadigen: kauwgom, glas, honden, etc.
 Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
 Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen of spikes, kies voor schoenen met zoveel
mogelijk (liefst rubberen) noppen.
 We mogen er niet op als er sneeuw op ligt of het kouder is dan -10 graden.

De wedstrijden
Voor alle teams zijn er –normaal gesproken- wekelijks wedstrijden vastgesteld. Wekelijks wordt
dit programma bekend gemaakt op het wedstrijdbriefje. Op dit programma staat precies
vermeld welke wedstrijd je moet spelen, uit of thuis en hoe laat je aanwezig moet zijn bij
NOAD. Verder staat erin aangegeven hoe je bij verhindering moet handelen. In de meeste
gevallen bestaat de mogelijkheid om tot uiterlijk vrijdagavond je afmelding door te geven. Lees
daarom elke week goed het wedstrijdprogramma!
Wedstrijddiscipline
 Minder trainen betekent minder voetballen (ongeacht de kwaliteit van de speler), voor
alle teams gelden de volgende criteria:
2x trainen
Basis
1x trainen + 1x afmelden
1x trainen + 0x afmelden
0x trainen + 2x afgemeld
0x trainen + 1x afgemeld
0x trainen + niet afgemeld
Reserve





Kom op tijd voor de wedstrijden. Kijk hiervoor naar de samenkomsttijd. Ben je te laat
dan sta je reserve ook al ben je 2x komen trainen.
Als je niet kunt voor een wedstrijd tijdig afbellen, dit betekent uiterlijk tot vrijdag 20.00
uur daarna alleen nog voor onvoorziene omstandigheden (ziekte etc.) tot uiterlijk de
samenkomsttijd van de wedstrijd.
Het niet op komen dagen bij een of meerdere wedstrijden betekent automatisch een
wedstrijd schorsing.
Commentaar op opstellingen / reservebeurten / wissels mag altijd gegeven worden. We
hebben liever dat je vraagt waarom dan dat je met een rot gevoel aan de wedstrijd gaat
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beginnen. Dit commentaar moet wel op een normale manier geuit worden en dan ook
voor of na de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is geen geschikt moment!
Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de leiders).
Houd tijdens wedstrijden geen petjes, kettinkjes, horloges en andere versieringen aan.
Tijdens de wedstrijden gedraagt iedere speler en ouder zich t.o.v. de scheidsrechter en
tegenstander zoals een ieder zich zou moeten gedragen.
Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf.
Tijdens het seizoen kan aan iedereen gevraagd worden een ander team uit de nood te
helpen (te weinig spelers), we verwachten dat iedereen hier aan meewerkt!

Vervoer bij uitwedstrijden
Voor het vervoer bij uitwedstrijden (er wordt vertrokken vanuit de kantine) zijn wij afhankelijk
van de bereidwilligheid van ouders in deze. Om zoveel mogelijk ongelijkheid te voorkomen,
zullen de leiders -in samenspraak met de ouders- proberen een vervoersregeling te treffen,
zodat de lasten over zoveel mogelijk schouders verdeeld worden. Wij rekenen in ieder geval op
uw medewerking. Om u niet onnodig te laten zoeken naar de te bezoeken club, zijn er bij het
secretariaat routebeschrijvingen aanwezig voor uw leider. Vraag ernaar indien hij dit vergeet.
Een inzittendenverzekering is van kracht, ook al is de chauffeur geen KNVB-lid.
Afgelastingen
Voor afgelastingen van wedstrijden moet naar NOAD gebeld worden (013-542.69.41). De
kantine gaat op zaterdagen tussen 8.00-8.30 open. Omdat de samenkomsttijd voor de
eerste wedstrijden zo vroeg is, is er meestal nog niets bekend over het wel of niet doorgaan
van deze eerste wedstrijden en zal men dus toch op goed geluk naar NOAD moeten komen.
Voor informatie van de overige wedstrijden kan het beste een half uur voor de
samenkomsttijd gebeld worden. Informeer wel even naar vervangende activiteiten die
eventueel georganiseerd worden.
Bij (algehele) afgelasting is het de bedoeling dat er een alternatief programma draait voor
de jeugd. De trainer en/of leiders zullen bijtijds daarvan mededeling doen. Door het
kunstgras kan er namelijk veel vaker bij NOAD gevoetbald worden terwijl het elders afgelast
is. Op teletekstpagina 603 van Nederland 1, 2 of 3 staan de avond van tevoren de
afgelastingen weergegeven. Er moet dan gekeken worden bij het voetbal op zaterdag van
district Zuid I en dan bij je eigen categorie. Verder communiceren we ook vaak via de
internetsite www.tsvnoad.nl of via de email.

De trainingen
NOAD beschikt voor de trainingen over een voetbalkunstgrasveld en eventueel nog over een
grasveld. We gaan ervan uit dat praktisch alle trainingen doorgaan. Het is een goede en tevens
een gezonde gewoonte om na sportinspanningen je lichaam goed te wassen. Wij gaan er dan
ook vanuit dat iedere sporter na de training (en dit geldt uiteraard ook na wedstrijden) doucht
en daarna weer in zijn gewone, droge kleding vertrekt. In de kleedkamers is het gebruik van
badslippers sterk aan te raden. Voor de keepers onder ons beschikt NOAD over meerdere zeer
geroutineerde keeperstrainers.
De trainingstijden per leeftijdscategorie
A en B-junioren
2 x 1,5 uur;
C-junioren en D-pupillen
2 x 1,25 uur;
E-pupillen
2 x 1 uur;
F-pupillen en mini’s
1 x 1 uur (2e jaars F een uur extra);
Keepers
1 x 1 uur;
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Trainingsdiscipline
 Je behoort elke training op tijd te zijn. Kom niet 5 minuten voor tijd aanzetten, maar ben
minstens 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Kom bovendien ook niet
een uur voor de training naar NOAD.
 Probeer zoveel mogelijk te komen trainen. Als je niet kunt voor een training tijdig
afbellen, liefst de avond van tevoren anders tot een half uur voor de training, ben je het
vergeten dan kun je beter achteraf iets laten weten dan niets.
 Bel voor het wel of niet doorgaan van trainingen naar je trainer of kijk op
www.tsvnoad.nl. Doe dit niet te vroeg maar ongeveer een uur voor de training.
 De aanwezigheid op trainingen wordt bijgehouden en ook of je je afmeldt. Jongens die
weinig komen trainen zullen vaker reserve staan dan jongens die wel komen trainen.
 Houd tijdens de trainingen geen petjes, kettinkjes, horloges en andere voorwerpen aan.
 Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de hoofdtrainer).
 Na de training is het (zeker voor de grotere) de bedoeling dat iedereen meehelpt om de
trainingsspullen mee op te ruimen, veel handen maken licht werk.

Activiteiten en Toernooien
Naast voetbalactiviteiten besteedt NOAD ook veel aandacht aan allerlei andere niet
voetbalgerichte activiteiten door het jaar heen. Tijdens deze nevenactiviteiten ligt het accent
meer op het recreatieve, gezellige en sociale vlak. Hiermee worden de andere aspecten van het
verenigingsleven benadrukt. Een aantal zeer actieve leden vormen samen de Activiteitencommissie. Zij organiseren op vele momenten in het jaar diverse activiteiten
(Vossenjacht, St. Nicolaas, Carnaval, Sportdag) waarbij jong en oud zich prima vermaakt. De
JAC is druk bezig met het uitwerken van nieuwe activiteiten, hebt U een idee? Laat het ons
weten. Ook de diverse seizoensafsluitingen bij de verschillende teams zijn altijd de moeite
waard.
Voor alle jeugdteams wordt aan het eind van het voetbalseizoen ingeschreven op een of twee
toernooien (afhankelijk van het team). Op het NOAD-complex zelf is het jaarlijks C/D
internationaal toernooi de laatste jaren uitgegroeid tot een ware happening. Na inschrijving
verwachten wij van een ieder die betrokken is bij het team een uiterste inspanning om ook op
het besproken toernooi aanwezig te zijn.

Teamindelingen
Aan het begin van het seizoen worden de teams samengesteld door de leiders van de
leeftijdscategorie. De leiders worden daarin bijgestaan door de TOS (Technisch Overleg
Sectiehoofden) en de jeugdcommissie. Om de indeling mogelijk te maken trainen de
jongens die overgaan naar een nieuwe leeftijdscategorie in de maand maart en april al
enkele keren mee met de oudere groep. Ook zijn er in de maand mei selectiewedstrijden om
de indeling van de spelers te vergemakkelijken. De spelers worden in principe binnen hun
leeftijdscategorie geselecteerd. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met de wensen
om deel uit te maken van een team. Maak deze dus duidelijk kenbaar aan het einde van het
seizoen.
Het selectiebeleid
Vanaf de E1 zijn alle 1e teams per leeftijdscategorie selectieteams. Ieder jaar opnieuw
worden de ‘meest complete’ voetballers geselecteerd voor deze teams. Er wordt
geselecteerd op basis van techniek, mentaliteit, instelling, tactisch inzicht en de fysieke
gesteldheid van de speler. Om de selectie goed te laten verlopen zijn er zoals reeds gezegd
de trainingen in de 2e helft van het seizoen, maar ook speciaal geplande selectiewedstrijden
in de maand mei. Verder wordt ook gesproken met je leider van het afgelopen seizoen
(indien je al lid bent). Op deze manier proberen we zo foutloos en objectief mogelijk te
selecteren.
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Het kan zo zijn dat (eventueel talentvolle) spelers vervroegd naar een hogere
leeftijdscategorie doorgeschoven wordt. Met dispensatie kan in een lagere leeftijdscategorie
gevoetbald worden (behalve bij de F-pupillen). Bij een tekort aan spelers in een team wordt
dit in eerste instantie opgelost met spelers uit dezelfde categorie. Pas daarna wordt gekeken
naar spelers uit een hogere of lagere leeftijdscategorie. We proberen ieder team en iedere
speler zo goed mogelijk te laten voetballen en het zal altijd besproken worden met de
ouders van het kind.
In principe vinden er na het begin van het seizoen geen wijzigingen meer plaats aan de
teamindelingen. Deze gelden dus voor het gehele seizoen. Echter, het ledenbestand is nogal
eens aan veranderingen onderhevig. Er komen spelers bij, er gaan spelers weg, er raken
spelers geblesseerd of ze gaan op vakantie. Daardoor kunnen soms wijzigingen optreden
voor korte (enkele wedstrijden) of lange termijn (definitieve overplaatsing). Dit gaat steeds
volgens de regelgeving van de KNVB en in overleg met de speler en ouders.
De leeftijdsgrenzen, speeltijden en aanvangstijden
De spelers worden aan de hand van het regelement van de KNVB ingedeeld. De peildatum
hierbij is 1 januari van ieder jaar. De aanvangstijden zijn de tijden voor de thuiswedstrijden.
De aanvangstijden van uitwedstrijden kunnen hiervan afwijken. Houdt het wekelijkse
wedstrijdbriefje dus goed in de gaten!
Categorie
Mini-pupillen
F-pupillen
E-pupillen
D-pupillen
C-junioren
B-junioren
A-junioren

Leeftijd
4-6 jaar
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
12-14 jaar
14-16 jaar
16-18 jaar

Geboren in
2007/2008/2009
2005/2006
2003/2004
2001/2002
1999/2000
1997/1998
1995/1996

Speeltijd
4x4 toernooi
2 x 20 min.
2 x 25 min.
2 x 30 min.
2 x 35 min.
2 x 40 min.
2 x 45 min.

Aanvangstijd
variabel
11.15 uur
10.15 uur
09.00/10.15 uur
12.30 uur
12.30/14.45 uur
14.45 uur

Een waardevolle club
NOAD heeft zich aangesloten bij een groot aantal clubs met als doel het voetbal leuker en
plezieriger te maken voor iedereen. Voor én na de wedstrijd zullen beide teams elkaar de
hand schudden en elkaar succes toe wensen. Op deze manier willen we het voetbalspelletje
weer aantrekkelijker maar ook gezelliger maken. Maak van voetballen een feest. Daarom de
volgende aanbevelingen;
Als supporter: praten om de sfeer buiten het veld zo te krijgen dat de prestaties binnen de
lijnen daardoor verbeteren en met meer plezier worden verricht. Lok zeker
geen irritatie uit of erger nog: agressie! Moedig aan en laat coachen over aan
degene die daarvoor aangesteld is: De Coach!
Als speler:

gedraag je correct ten opzichte van de tegenstander en scheidrechter, je coach
en medespelers, wees doordrongen van het feit dat iedere waarschuwing of
straf een smet is op je eigen vereniging.

Als leider:

toon een positieve houding ten opzichte van scheidsrechters, bestuur en leden
van bezoekende verenigingen, ook wanneer men het niet eens is met de wijze
van leiden of optreden.
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Jong en oud binnen de vereniging moet er zich van bewust zijn dat de scheidsrechter er met
name is om hen een plezierige en sportieve voetbaldag te bezorgen. Een scheidsrechter
maakt meestal minder fouten dan welke speler op het veld ook. Leg je dus neer bij zijn
beslissing. Dus kortom: mondje dicht tegen de scheidsrechter.
Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders,
scheidsrechters, grensrechters, leiders, trainers en publiek. Voetballen is een teamsport,
waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn en dus allemaal wel eens fouten maken,
accepteer deze fouten. Verder als je problemen hebt met medespelers of met één van de
leiders ga dan zo snel mogelijk naar iemand toe, er valt altijd wel een oplossing te vinden.
Het volgende is misschien een vanzelfsprekendheid voor u, maar toch! Wij vinden het heel leuk
dat u als ouders uw zoon of dochter wilt komen aanmoedigen. Evenwel willen wij u vragen de
coaching van de kinderen over te laten aan de begeleiding.
Normen en Waarden
Binnen een vereniging dienen een aantal vaste afspraken altijd nageleefd te worden om de
discipline bij de spelers / ouders te bevorderen. Deze afspraken kunnen in het begin volop
reacties oproepen, maar dit is de enige manier om een jeugdafdeling in goede banen te
leiden. Op de lange termijn zal dit dan ook zeker zijn vruchten afwerpen. Kijk voor
uitgebreide informatie op www.tsvnoad.nl onder het kopje Normen en Waarden.

Om niet te vergeten…
Terreinen en paviljoen:

Internet:

t.s.v. NOAD
Melis Stokestraat 42
5013 BM Tilburg
013-542.69.41
www.tsvnoad.nl

Postadres:
Bankrekening:

Postbus 2077
5001 CB Tilburg
1110860 (ING)

Zaterdag: Inloop Uur Jeugdcommissie van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Secretariaat NOAD: Jos Weel
06-226.44.308 tsvnoad@live.nl
Jeugdvoorzitter:
Willia Kolen 013-536.74.39 jowimida@home.nl
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