Basket Alumes Moorsele
Richtlijnen jeugdtrainers
De trainer heeft een voorbeeldfunctie:
Wees steeds op tijd: tien minuten voor aanvang van de training & veertig
minuten voor aanvang van de wedstrijd.
Draag sportieve kledij voor de training.
Wees naar buiten steeds positief over Basket Alumes Moorsele.
Volg zoveel clinics als mogelijk.
De trainersvergaderingen tijdens het jaar (max 3) zijn verplicht bij te wonen.
Spreek niet met ouders en spelers, over mogelijke trainers en ploegsamenstellingen naar een volgend
seizoen, vooraleer er iets beslist is in een trainersvergadering.
Geef geen kritiek op andere trainers, bestuur, aan spelers van uw ploeg, ouders, ea …

Sportief
Volg het Basket Alumes Moorsele programma/plan.
Maak tegen eind augustus een jaarplan op met een invulling per maand.
Trainingen
Tracht de trainingen te structureren, een schriftelijke voorbereiding is opportuun.
Wees streng en kritisch, fouten op trainingen worden in de wedstrijd herhaald.
Tracht steeds alle spelers te betrekken bij de training, sluit geen spelers uit.
Zorg ervoor dat de trainingen plezant zijn (het is een hobby en dat moet zo blijven).
Eis discipline, straf waar nodig, maar stuur nooit spelers van de training.
Verlaat de zaal opgeruimd en proper, controleer ballen ea …
Wedstrijden
Steeds een positieve houding op en naast het terrein.
Duld geen kritiek van spelers naar scheidsrechter, tafelofficiële, publiek, mede- en tegenspeler.
Iedere vorm van kritiek staat gelijk met vervanging. Iedere technische fout staat gelijk met
vervanging en niet meer opstellen tijdens de wedstrijd.
Geef zelf geen kritiek op de scheidsrechters ea …
Iedere kost naar aanleiding van een uitsluiting, wordt zelf betaald door de coach m.a.w.
automatisch afgetrokken van uw trainersvergoeding.
Tracht steeds positief te coachen, staan brullen naast het terrein brengt weinig op.
Winnen is geen DOEL op zich, goed basket spelen wel.

Tracht steeds alle spelers te laten meedoen (bij microben, benjamins, pupillen & miniemen
speelt ieder kind op het wedstrijdblad)!
Zorg dat terrein en kleedkamer proper wordt verlaten.
Bespreek problemen met speler(s) met de jeugdcoördinator en/of ploegverantwoordelijke, voor
ze uit de hand lopen.
Afwezigheden
Wanneer je door omstandigheden geen training kan geven, zorg dan in eerste instantie zelf voor
vervanging. Vind je niemand, verwittig dan tijdig de jeugdcoördinator. Hetzelfde geldt voor de
matchen (verwittig dan sowieso steeds ook de jeugdcoördinator).
Betalingen
Breng (twee)maandelijks uw gepresteerde uren op tijd binnen, doe het op de hiervoor voorziene
formulieren en bij de aangewezen persoon.

