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Inloopavonden
Elke 1e maandag van de maand is er inloopavond bij TVC Breda.
Van 18.30 – 19.30 uur is de Jeugdcommissie aanwezig voor alle vragen van kinderen, ouders en
trainers/leiders.
Vacatures
Onze vereniging heeft altijd ruimte voor vrijwilligers. Wil je zelf vrijwilliger worden of weet je iemand die
zich voor de vereniging in wil zetten?
Geef het door aan iemand van het bestuur.
Helpende handen
Een aantal teams hebben 1 of 2 ouders (geen trainers/teambegeleiders) gevonden die een helpende
hand willen bieden voor het team en trainer(s).

Zij ondersteunen het team bijvoorbeeld bij het uitreiken van de Groene Kaart, zorgen voor het drinken
in de rust, zetten het veld uit, houden wissels bij etc. Dit helpt de trainer(s)/teambegeleider(s) enorm.
Hij/zij kan zich daardoor volledig op de coaching en begeleiding van de spelers richten.
Wil en kan jij een helpende hand bieden aan het team van jouw kind?
Geef dit dan door aan de trainer(s)/teambegeleider(s).

Groene Kaart
In de najaarscompetitie 2018 is de Groene Kaart door de meeste teams van JO7 t/m
JO12 ingezet bij positief, gewenst gedrag. Het inzetten van de Groene Kaart biedt de
gelegenheid even stil te staan bij het belang van sportiviteit en respect op het
voetbalveld en bevordert een sportief voetbalklimaat. Door de veelal positieve
reacties heeft ons bestuur besloten om in de voorjaarscompetitie 2019 door te gaan
met de Groene Kaart. We onderscheiden ons hiermee positief in Breda en dat valt
steeds meer op.
Ieder voetbalteam van JO7 t/m JO12 (basisschoolleeftijd) krijgt een setje Groene
Kaarten voor gebruik bij thuiswedstrijden. De Groene Kaart wordt bij een
uitzonderlijk sportieve of respectvolle actie (gebeurtenis), uitgedeeld aan één TVCspeler. Het is dus niet verplicht om iedere wedstrijd een Groene Kaart uit te delen,
alleen als hier een opvallende aanleiding voor is. De TVC-speler die de Groene Kaart
heeft gekregen, mag de kaart direct in de kantine inruilen voor één consumptie: de
Groene Kaart is alleen geldig op de dag van uitgifte.

Ben en Toon
In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 vindt op onze vereniging
het aftrapweekend van de campagne Ben Sportief en Toon Respect in het kader van
Positief Voetbalklimaat Breda plaats.
Deze campagne is een initiatief van alle Bredase voetbalverenigingen, waarmee we ons
gezamenlijk inzetten voor sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden. Tijdens
het aftrapweekend staan we hierbij stil en vinden er rondom de wedstrijden diverse
activiteiten plaats in het teken van sportiviteit en respect.

SPELREGELDOCUMENTEN
Hier is een kort overzicht te vinden van de spelregelwijzigingen die per 1 juni 2019 van kracht zijn.
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/56605/dit-zijn-de-nieuwe-spelregelshet-seizoen
Veldvoetbal
Spelregels veldvoetbal19,2 mbPDF
Praktische richtlijnen0,94 mbPDF
Spelregelwijzigingen 2019/'20 (Nederlandstalige versie)0,43 mbPDF
Spelregels veldvoetbal vragen en antwoorden1,02 mbPDF
Overtredingen binnen en buiten en speelveld0,18 mbPDF
Pupillenvoetbal
Wedstrijdvorm 6 tegen 60,82 mbPDF
Wedstrijdvorm 8 tegen 80,98 mbPDF
Wedstrijdvorm 8 tegen 8 (Onder 13)1,44 mbPDF
Juniorenvoetbal
Wedstrijdvorm 11 tegen 111,48 mbPDF

7x7 voetbal
Wedstrijdreglement 7x70,13 mbPDF

Vertrouwenscontactpersoon/meldingsformulier
Als je te maken krijg met ongewenst, grensoverschrijdend gedrag, meldt dit dan bij het
bestuur, de jeugdcoördinator of via het online meldingsformulier op de website van TVC
Breda: http://www.tvcbreda.nl/vcp-vertrouwenscontactpersoon/
Heb je een vraag, wil je een onafhankelijk advies of bemiddeling als het gaat over
ongewenst gedrag of een verveldende situatie? Stuur dan een e-mail naar Jorg van den
Enden via: jorg@legitimus.nl
Jorg is de vertrouwenscontactpersoon van TVC Breda en neemt na ontvangst van je
bericht zo spoedig mogelijk contact met je op.

Club/Teamafspraken
Afspraken 11-tal TVC Breda
1. Toon respect voor iedereen op en om het veld.
2. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk en vernedert niemand in woord of gebaar.
3. Je vertoont geen ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld elkaar pesten, discrimineren, uitschelden of
vernielingen aanbrengen en diefstal.
4. Je speelt samen als een team en valt elkaar niet af; je helpt elkaar door positief te coachen.
5. Je bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, juiste kleding, schoeisel en verplichte scheenbeschermers.
6. Spelers geven voor en na een wedstrijd de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, leiders en spelers van
de tegenpartij een hand.
7. Je bent op tijd op trainingen en wedstrijden conform de afspraken met de trainer; bij verhindering tijdig
afmelden.
8. Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden van in ieder geval één
ouder/verzorger van een speler in de basisschool-leeftijd.
9. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging en houdt het voetbalcomplex netjes.
10. Respecteer het werk van bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches en scheidsrechters en luister naar ze. Zij
zorgen ervoor dat jullie kunnen trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
11. (Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer/-vrouw) of eigen invulling
team

