SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP
sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht.
Onze sportvereniging kent drie afdelingen:
• Veldvoetbal
• Zaalvoetbal
• Honk- & softbal
Voorts zijn er meerdere commissies met eigen taken.
BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van SC BADHOEVEDORP bestaat uit:
• Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Erik Boland
06 46408936 eboland@hotmail.com
Secretaris
Peter Eikelenboom
023 5551718 p.eikelenboom@scbdorp.nl
Penningmeester
Ed Noorlander
020 4492839 ed@nooracc.nl
• Overige leden:
Seniorenvoetbal
Johrit Schellingerhout 06 30367987 johrit.schellingerhout@hotmail.com
Jeugdvoetbal
Erwin Evers
020 6108944 erwinevers@hotmail.com
Honk- & Softbal
Lukas Rammeloo
06 22960884 l.rammeloo@ziggo.nl
Zaalvoetbal ressorteert onder de secretaris.
De jeugdcommissie en coordinatie
Voorzitter
Algemeen jeugd coördinator
Coördinator Coerver Coaching
Coördinator JO14/JO19
Coördinator JO12/JO13
Coördinator Zebra t/m JO11
Training Zebra’s
Trainer JO13-1
Coördinator scheidsrechters
Coordinatie kleding/ materialen in gebruik

bestaat uit:
Erwin Evers
Johrit Schellingerhout
Erwin Evers
Paul Levels
Melvin Troost
Rayen Paragh/Taeke Boersma
Roy Raghoenath
Willem Huymans
Erik Bregman
Roy Raghoenath/ Paul Levels

06 22519606 (JC)
06 30367987 (JC )
06 22519606 (JC )
06 20706502 (JC)
06 11378354
06 41712356 / 06 11055358
06 51044996 (JC)
06 54395058
06 34300399
06 51044996/ 06 20706502

WEBSITE
Het wel en wee van s.c. Badhoevedorp is terug te vinden op onze website, www.scbdorp.nl. Dit
is een belangrijk communicatiemiddel geworden. Elk team heeft zijn eigen teampagina.
Daarop kun je de uitslagen en standen vinden. Ook verslagen van de wedstrijden, mits ze ingeleverd worden en natuurlijk is er ook ruimte voor een teamfoto. Daarnaast lees je er al het
dagelijkse nieuws van de club en is er ook nog een groot archief. We gaan er van uit dat ouders en kinderen de website regelmatig bezoeken om zo van het nieuws op de hoogte te blijven. Ook u kunt er actief aan deelnemen de site zo leuk mogelijk te maken, door bijvoorbeeld
verslagen van de wedstrijd van uw kind(eren) in te sturen.
Op de website staat ook onze webwinkel, waar men SCB kleding en aanverwante artikelen kan
bestellen. Er zijn ook mogelijkheden een team te sponsoren, collectief een trainingspak, een
windjack of SCB-sweater aan te schaffen.
INDELING IN LEEFTIJDSGROEPEN en SPEELTIJDEN
Zie website www.scbdorp.nl
WEDSTRIJDREGELS
De O8 en O9 groepen spelen vanaf seizoen 2017-2018 op een kwart veld 6 tegen 6. O10 en O11 spelen met 7-tallen, waarbij voortdurend spelers mogen worden gewisseld.
I.o.m. de tegenstander kan met 8 of 9 gespeeld worden. Hier geldt geen buitenspelregel.
De E-top speelt op een aangepast veld met 9-tallen.
Vanaf O12 spelen de elftallen op een heel veld. Hier geldt wel de buitenspelregel. Gegevens
vanaf O12 worden via de Sportlink app in een elektronisch wedstrijdformulier genoteerd.

CONTRIBUTIE
De contributie van jeugdleden vindt plaats via incasso. Via het digitale clubblad wordt melding
gemaakt van de incassodatum. Over incasso termijnen kunnen afspraken worden gemaakt
met de secretaris.
Voor het seizoen 2017 / 2018 gelden de volgende bedragen:
Zie website – klik hier
In combinatie met andere sporten gelden er kortingen:
twee sporten 10%
drie sporten
15%
vier sporten
20%
Afwijkende termijnen/betalingsregelingen kunnen in overleg met de penningmeester c.q. ledenadministrateur besproken worden (scbdorp@scbdorp.nl) .
Voor de inning van de contributie maakt SC BADHOEVEDORP gebruik van een machtiging voor
een automatische incasso. Die is afgegeven via het aanmeldingsformulier.
Er worden geen acceptgirokaarten meer uitgereikt.
SC BADHOEVEDORP TENUE
Het tenue van SC BADHOEVEDORP teams bestaat uit een wit shirt met zwarte schuine baan (
nieuwe tenue ), zwarte broek en zwarte kousen.
SPELERS HOEVEN GEEN SC BADHOEVEDORP-TENUE TE KOPEN !!
Alle jeugdteams dragen tijdens de wedstrijden dit tenue dat door de club aan de betreffende
teamleider is gegeven. Dit houdt dus in dat jeugdleden geen tenue hoeven aan te schaffen.
Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen.
Als men binnen een team trainingspakken wil aanschaffen kan dat via de kledingsponsor van
de vereniging. Als men collectief besteld via de clubcoördinator krijgt men korting.
MEISJES
Ook meisjes kunnen jeugdlid worden van SC BADHOEVEDORP. Zij kunnen tot hun zeventiende
jaar in gemengde teams spelen en in de B-categorie in aparte meidenteams.
VERVOER EN VERTREK NAAR UITWEDSTRIJDEN
Het vervoer naar uitwedstrijden geschiedt in auto’s van ouders vanaf de kantine van SC BADHOEVEDORP, tenzij anders afgesproken met de teamleiding. Doorgaans zijn er meerdere ouders die met hun auto’s met hun kinderen meegaan. Bij uitwedstrijden wordt in het wedstrijdprogramma de vertrektijd vermeld.
AFBERICHTEN
Wie door ziekte of anderszins is verhinderd mee te doen aan de wedstrijd, dient dit tijdig aan
de leider van het team door te geven.
AFGELASTINGEN
_ Algehele afgelastingen.
Soms wordt het gehele voetbal programma door de KNVB afgelast. Dit wordt dan via de radio
en televisie bekend gemaakt (op de televisie via teletekst pagina 603). Alle jeugdteams ressorteren onder categorie B van het district (West 1).
_ Afgelasting door de KNVB-consul.
Als het programma niet door de KNVB is afgelast, kan de KNVB-consul na keuring van de velden besluiten tot afgelasting van de wedstrijden van de betreffende thuisverenging.
Wat te doen bij twijfel over het wel of niet doorgaan?
_ Bel altijd met je leider.
_ Indien bijtijds bekend zal e.e.a. ook zichtbaar zijn op de clubsite www.scbdorp.nl
WINTERSTOP
Tijdens de competitie is er mogelijk een winterstop. Voor teams worden er dan geen wedstrijden geprogrammeerd. De winterstop begint voor alle teams vóór de Kerstdagen en duurt veelal tot medio / eind januari. Door een mogelijk andere opzet kan de KNVB hier van afwijken.

VOETBALPROGRAMMA
Het voetbal programma voor alle SC BADHOEVEDORP-teams staat vermeld :
- op internet op de SC BADHOEVEDORP clubsite www.scbdorp.nl/progactua.htm; ook op de
individuele teampagina is het programma van het betreffende team opvraagbaar.
LEIDERS
Bij ieder team hoort uiteraard een leider. In bijna alle gevallen is dat een ouder van een van
de spelers. Wij streven ernaar dat ieder team ook een tweede (hulpleider) heeft.
Handig is ook om een groepsapp aan te maken voor de communicatie binnen het team. De
leider van de pupillenteams wordt bij thuiswedstrijden gevraagd om als scheidsrechter te fungeren. Indien er scheidsrechters voorhanden zijn zullen deze worden ingezet.
Leiders vanaf O12 tm O19 dienen een digitaal wedstrijdformulier via de Sportlink app in te
vullen. Alle leiders/ coaches hebben een KNVB nummer ( op te vragen bij Peter Eikelenboom,
secretaris ( p.eikelenboom@scbdorp.nl ). Eventueel kan men een spelersnummer gebruiken.
Het formulier kan vooraf al grotendeels worden ingevuld vanuit huis.
Er wordt naar gestreefd de website van de club zo up-to-date mogelijk te hebben. Uitslagen
die niet gemeld worden kunnen niet opgenomen worden op de website van de club. Van de
leiders van alle jeugdteams wordt verwacht dat zij na afloop van iedere wedstrijd de uitslag
doorbellen / SMS-en naar de secretaris (06-21895061).
DE TEAMLEIDERS ZIJN OOK VERANTWOORDELIJK VOOR DE COMPLEETHEID VAN HET TENUE.
ACTIVITEITEN
SC BADHOEVEDORP organiseert voor de jeugdleden ook allerlei activiteiten.
• Eind november / begin december is er een Sinterklaasfeest voor alle F pupillen.
• In januari of einde seizoen is er voor alle jeugdleden en leiders een onderling toernooi
• Er wordt naar gestreefd alle jeugdteams op het einde van het seizoen deel te laten nemen aan één of meerdere toernooien.
VRIJWILLIGERS
Ook wij kunnen bij SC BADHOEVEDORP niet zonder vrijwilligers, de jeugd is ook deels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het spreekwoord luidt dan ook nog steeds vele handen
maken licht werk. Die vele handen zijn er zeker nodig bij een vereniging die het de jeugd zoveel mogelijk naar de zin probeert te maken.
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van
elke vrijwilliger, die binnen onze vereniging met minderjarige kinderen werkt een VOG te verlangen.
VCP (Vertrouwens Contact Personen)
Omdat we er met zijn allen naar streven om het sporten bij sc Badhoevedorp leuk en plezierig
te maken, horen we het heel graag als er sprake is van ongewenst gedrag of als je een vertrouwelijke klacht of een probleem hebt. Hiertoe kent sc Badhoevedorp twee vertrouwenscontactpersonen, Cathelijne Koenen en Marc Zandhuis. Beiden zijn als ouders van respectievelijk
een honkballende dochter en voetballende zoons betrokken bij sc Badhoevedorp. In haar professionele leven is Cathelijne trainer en adviseur Veilig Sportklimaat voor Amsterdamse sportorganisaties en –uitvoerders in de sport. Marc Zandhuis is werkzaam in het dagelijks leven als
advocaat. Als je een vertrouwelijke klacht of probleem hebt over/met ongewenst gedrag, kun
je contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersonen. Zij kunnen je verder helpen en je
doorverwijzen om zo een oplossing te vinden voor je klacht of probleem. De Vertrouwenscontactpersoon zal je klacht/probleem zoveel mogelijk vertrouwelijk behandelen. Marc Zandhuis
en Cathelijne Koenen zijn te bereiken door een mailtje te sturen naar vcp@scbdorp.nl .

GEDRAGSREGELS
Vanuit de vereniging wordt verwacht dat men zich aan bepaalde gedragsregels houdt, zoals:
Normen en waarden:
sc Badhoevedorp streeft ernaar om met mooi, enthousiast én sportief voetbal goede resultaten neer te zetten. Winnen is prachtig, het spelplezier belangrijk, maar respect voor je tegenstander tonen is iets wat absoluut hoort.
Als je in het veld staat, houd de volgende regels dan in acht:
Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, onzedelijk gedrag, discriminatie, verbaal en fysiek
geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalveld.
Voetbal is een teamsport. Kom dus op tijd op de training en bij de wedstrijden. Als jij er niet
bent, benadeel jij je team. Bel op tijd af als je niet kan komen.
Een goede voetbalhouding is belangrijk. Ga dus op een goede manier met je trainer, helper,
medespelers, tegenstander, scheidsrechter, ouders etc. om. In thuis- en uitwedstrijden ben
je het visitekaartje van sc Badhoevedorp!
Gedraag je sportief tijdens een wedstrijd. Je bent niet alleen een speler, maar ook een vertegenwoordiger van s.c. Badhoevedorp. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter –
ook al zijn die volgens jou verkeerd. Als een tegenstander je neerhaalt, verlaag je dan niet
tot zijn niveau. De beste wraak is het winnen van de wedstrijd!
Ga voorzichtig met training- en wedstrijdmateriaal om. Help na de training mee met opruimen. Hoe meer spelers helpen, des te eerder is het klusje geklaard!
( zie ook regels op clubgebouw ! )
Douchen na de wedstrijd:
Omdat de spullen na de wedstrijd toch bij de leider moeten inleveren kan er ook direct door
de spelers gedoucht worden. Hygiëne is belangrijk, dus daarom douchen na de wedstrijd.
Scheenbeschermers:
Het dragen van scheenbeschermers is conform de regels van de KNVB verplicht.
Wees dus verstandig en laat uw kind met deze beschermers spelen.
Kleedkamers schoon achterlaten !!!!!! :
Zowel bij s.c. Badhoevedorp als bij de verenigingen waar we op bezoek gaan is het de bedoeling dat we de kleedkamer netjes achter laten. Je voetbalschoenen dus buiten schoonmaken en in de kleedkamer vuil in de prullenbak deponeren.
Thuis lopen we ook altijd de kleedkamer van de bezoekende club even na, want misschien
waren zij wel niet zo netjes.
OUDERS.
Laat het coachen van uw kind(eren) over aan de begeleiding !!

Afsluitend.
Mocht u verder nog informatie wensen
over SC BADHOEVEDORP dan kunt u contact opnemen
met de desbetreffende coördinator of bestuursleden.
Wij wensen u veel voetbalplezier bij SC BADHOEVEDORP

