Teamafspraken voor leider(s),
trainers, spelers en ouders
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1. Context: waarom dit overzicht met (team)afspraken?
Om met de juiste verwachtingen aan het nieuwe seizoen te beginnen is het van belang om dit
document goed te lezen. Er zijn namelijk zaken veranderd t.o.v. vorig seizoen! Zijn er vragen
over, aarzel niet om ze te stellen aan de trainer, leider, coördinator of ons als bestuur. Wij
praten graag met elkaar in plaats van over elkaar.
Onze vereniging wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport.
Warnsveldse Boys is een vereniging waar iedereen lid van kan worden en zich thuis kan voelen,
ongeacht zijn of haar voetbalcapaciteiten. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn waar
iedereen zich thuis voelt. Om dit te bereiken kan iedere betrokkene zijn of haar steentje bijdragen,
door naar een wedstrijd te komen kijken, af en toe eens in de kantine een bakje koffie te komen
drinken of actief mee te helpen binnen de club. Of het nu gaat om iemand die actief sport bedrijft, de
passieve kijker of iemand die meehelpt (een functie bekleedt) binnen de vereniging: wij gunnen het
iedereen om plezier te kunnen beleven aan de voetbalsport!
Dit houdt in dat wij ook luisteren naar de wensen van iedereen en daar bij de uitvoering van beleid
rekening proberen te houden. Dit betekent dat er afspraken nodig zijn over de wijze waarop wij met
elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport zoals tegenstanders, scheidsrechters en
gasten/bezoekers. Deze afspraken bestaan uit gedragsregels en specifieke afspraken voor
(jeugd)spelers/speelsters, trainers, leiders en ouders/verzorgenden. Afspraken worden bewaakt, zijn
aan veranderingen onderhevig en worden, indien nodig, bijgesteld. Wij vragen aan iedereen mee te
helpen door zich te houden aan deze afspraken. Ben je van mening dat er bijstelling nodig is, meld je
bij de leider, coördinator of ons als bestuur. Een sportief en bovenal plezierig seizoen gewenst!
Bestuur Warnsveldse Boys
Bas de Bruijn, Hans Somer, Marjolein Brinkman, Mark IJsseldijk, Hans Wouters en Martijn Jansen

2. Afspraken (jeugd)spelers/speelsters
De voetballers! Zonder jullie geen wedstrijd mogelijk. Zonder jullie geen team,
welk team dan ook.






















Zorg dat je voor alle trainingen en wedstrijden zoveel mogelijk beschikbaar bent.
Voetbal is een teamsport en je teamgenoten rekenen op je. Kom je (bijzonderheden
daargelaten) minder vaak trainen kan dat voor een trainer aanleiding zijn om jou wat
minder speelminuten te geven in een wedstrijd.
Je bent op tijd conform hetgeen met de trainer/leider is afgesproken. Dit geldt zowel
voor de trainingen als de wedstrijden en toernooien. Te laat komen kan consequenties
hebben voor de speeltijd tijdens de wedstrijden.
Afmelden doe je (speler/speelster of ouder) conform de afspraken met de trainer/leider
en ruim van tevoren met opgave van reden. Trainingen en wedstrijden worden
voorbereid. Niet is vervelender voor de trainer en het team om vlak voor aanvang voor
verassingen te komen staan.
Na afloop van de training is het de verantwoordelijkheid van het hele team om alle
gebruikte materialen weer netjes op te ruimen (denk aan goaltjes, hesjes, pionnen en
ballen). De trainer zal afspraken maken over hoe dit gezamenlijk te doen. Houd je aan
deze afspraken.
Fair Play graag! Voetbal is een sport waarbij fouten gemaakt worden, en mogen
worden. Je wordt beter door ervan te leren. Elkaar coachen of feedback geven doe je
positief opbouwend. Daar word je beter van. We willen geen onderling gemopper of
gescheld. Gedraag je sportief in en buiten het veld en gebruik dus geen verbaal en/of
fysiek geweld. Wij schelden, schoppen en slaan niet. Wij bedreigen en intimideren
niet. Niet onze teamgenoot, noch de tegenstander, de scheidsrechter (uit en thuis) en
noch het publiek.
Na afloop van een wedstrijd, ongeacht de uitslag, bewijs je de tegenstander een
sportief gebaar en schudt hem of haar de hand en bedankt voor de gespeelde wedstrijd.
Zonder tegenstander immers geen wedstrijd.
Tijdens de wedstrijden wordt door de speler/speelster verplicht scheenbeschermers
gedragen. Geen scheenbeschermers is niet spelen.
Tijdens wedstrijden: probeer je zoveel mogelijk te houden aan de gemaakte
voetbalafspraken (aanvallen, verdedigen en omschakelen). De trainer legt uit wat hij
wil zien. Als je het niet begrijpt, het even niet lukt zeg dit dan gewoon tegen de trainer
(voetbalafspraken pas concreet vanaf oudere jeugd).
In het geval je tijdens de wedstrijden of tijdens de trainingen je niet weet te gedragen
is het aan de trainer (eventueel in overleg met de leider) om maatregelen te treffen in
lijn met de gangbare sancties binnen de vereniging. Bij een ernstig feit wordt de
betreffende coördinator op de hoogte gesteld door de leider.
Op de wedstrijddagen is het niet de bedoeling dat je al in een gedeelte van het tenue op
het veld komt. We kleden allemaal gezamenlijk om. Na de wedstrijd wordt er
gezamenlijk gedoucht. Daarmee sluiten we, ongeacht de uitslag, gezellig en
gezamenlijk af.
Ook bij blessures ben je natuurlijk teamlid. Het is de verwachting dat je het team ook
in dat geval komt aanmoedigen tijdens de wedstrijden.
Voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden vragen we je fatsoenlijk en zuinig om te
gaan met de materialen, ballen en kleedkamers/toilet. Dat geldt ook voor de
kleedkamer van de tegenstander.
Je gaat zuinig om met het wedstrijdshirt en -broekje. Deze zijn van de vereniging en
heb je in bruikleen. Schade als gevolg van normaal gebruik of pech? Dan ruil je het
om. Schade als gevolg van slecht gebruik, onzorgvuldigheid of nalatigheid? Dan draai
je zelf voor de kosten van vervanging op. Dit is in het kledingreglement vastgelegd.
Zie ook verderop bij kleding.





De KNVB heeft een verplicht spelregelbewijs ingevoerd vanaf de JO17-junioren.
Iedereen met interesse kan deze spelregels leren en oefenen en de trainer kan je daarin
wegwijs maken.
Voor zover er nog andere afspraken nodig zijn rondom het team zal de trainer/leider
jullie hierover informeren
Voor zover mogelijk: meld per begin van het seizoen aan de leider, altijd jouw geldige
emailadres en 06-nummer zodat er soepele communicatie mogelijk.

3. Afspraken (Jeugd)trainers
De persoon die de voetballers helpt in hun (voetbal)ontwikkeling. Is bezig om
spelers/speelsters en het team beter te maken. Zonder trainer geen training en
wedstrijden.
 Belangrijkste taak is het stimuleren van de voetbalontwikkeling van de
spelers/speelster en het hierbij creëren van een prettig en plezierig leeromgeving.
Voetbal dient plezier op te leveren voor iedereen. Dit betekent ook duidelijke
afspraken maken en zelf hierin het goede voorbeeld geven maar ook het team hierin
begeleiden en eraan houden.
 Hoewel winnen leuker is dan verliezen is het van belang vooral bezig te zijn met het
beter maken het niveau van de individuele spelers en het team. Een verloren wedstrijd
maar goed gespeeld conform afspraken betekent groei en dat is positief.
 De trainer vertoont voorbeeldgedrag in en buiten het veld. Tijdens wedstrijden
verloopt de coaching op een rustige en beheerste wijze. Schreeuwen en wild gebaren
leidt niet tot beter voetbal.
 Geeft feedback aan de coördinator over zaken die beter/anders zouden kunnen. Op
deze wijze kan de club zich steeds verbeteren.
 Is op tijd bij trainingen en wedstrijden. Denk aan de tijd nodig om bij
trainingen/wedstrijden alles voor te bereiden. Trainingen worden op tijd begonnen en
afgesloten, en gehouden op de in het veldschema aangewezen plek op de
accommodatie.
 Trainer dient erop toe te zien dat het team voor aanvang van de eigen training geen
hinder veroorzaakt bij een nog lopende training van een ander team. De ruimte is
beperkt en het is druk; houdt rekening met elkaar.
 Zorgt zelf voor vervanging en duidelijke communicatie bij eigen verhindering.
 Ondersteunt en werkt vanuit de uitgangspunten van het voetbaltechnisch beleid.
 Gebruikt VTON tijdens de trainingen. De club investeert fors in de jeugd middels de
aanschaf van een VTON-licentie per team (jeugdvoetbalopleiding). Dit werpt alleen
zijn vruchten af als iedere trainer het gebruikt zoals bedoeld.
 De trainer is een aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben op voetbaltechnisch
vlak.
 Trainers gaan zuinig om met de voor de wedstrijden verkregen materialen van de club
(wedstrijdballen, magnetisch coachboard, hesjes, hoedjes, bidons, kleding en
eventuele sleutels). Voor sommige spullen is borg verschuldigd.
 Trainers zien erop toe dat ook zuinig wordt omgegaan met de voor de trainingen
gebruikte materialen. Het is handig om waar mogelijk het team te laten helpen bij het
opruimen. Zorg dat de materialen op de daarvoor aangewezen plekken worden
opgeruimd. Dit is wel zo prettig voor de volgende trainer.
 De trainer vult een beoordeling in per speler (inclusief benoemen tips en tops)
conform werkwijze Technische Commissie: 2x per seizoen. Deze beoordeling wordt
ook aan de spelers uitgereikt door de trainer. Voor sommige leeftijdscategorieën geldt
dit niet; de coördinator stemt dit af.










Verreweg de meeste trainers zijn vrijwilligers. De vereniging is niet in staat om zonder
hulp van ouders alle teams te bemensen met een trainer.
Trainers wordt gevraagd een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Dit gaat
in samenspraak met de coördinator.
Alle mutaties aangaande wijzigingen m.b.t. wedstrijden dienen z.s.m. en altijd met het
wedstrijdsecretariaat te worden afgestemd. Is dit niet gebeurd dan kan nergens
aanspraak op worden gemaakt.
Wil je een oefenwedstrijden spelen? Check dan eerst bij het wedstrijdsecretariaat of er
ruimte en gelegenheid is op de club. Onze ruimte is beperkt en er zijn vele gebruikers.
Voorafstemming is altijd nodig.
Er is genoeg trainingsmateriaal voor iedereen, mits we rekening houden met elkaar.
Gebruik niet meer dan nodig en breng materiaal dat ‘over’ is even terug naar het
materialenhok.
Zie erop toe dat er geen pupillen/junioren zelf ballen halen uit het ballenhok. Tenzij de
trainer zelf de opdracht heeft gegeven om de ballen voor de training te verzamelen.
Spreek ook gerust andere pupillen/junioren hierop aan als ze in het ballenhok zelf
ballen pakken.
Heb je als trainer ambitie om jezelf verder te ontwikkelen? Die mogelijkheden
onderzoeken we graag met jou. Geef het aan bij de coördinator.

4. Afspraken Leiders
De regelaar en (informatie)coördinator van het team. Een onmisbare schakel.
 Voorbeeldgedrag naar ouders, spelers, tegenstander, scheidsrechter en publiek.
 Aanspreekpunt voor ouders over teamaangelegenheden.
 Bespreekt dit document, of de hoofdlijnen ervan, met de ouders zodat iedereen op de
hoogte is van de gezamenlijk in te vullen taken.
 Tip: maak z.s.m. een groepsapp waar alle ouders in zijn opgenomen. Op deze wijze is
relevante informatie snel te delen en is iedereen tijdig geïnformeerd. Ook is het
makkelijk via dit kanaal informatie vanuit de club te delen.
 Verzorgt de communicatie binnen het team over vertrektijden, verzamelplaats, etc.
aangaande de wedstrijden.
 Ziet toe op naleving teamafspraken tussen trainer/spelers en met ouders. Samen ben je
een team en dit vraagt van iedereen een bijdrage.
 Regelt extra spelers op verzoek van de trainer bij een tekort. Overleg hiertoe met de
andere leider(s) van in 1 e instantie en ander team uit dezelfde leedtijdscategorie. Kom
je er onderling niet uit: neem dan contact op met de coördinator.
 Organiseert indien nodig een rijschema voor de wedstrijden van het team zodat alle
spelers en trainers/leiders vervoer hebben.
 Vult het kantineroosterschema in voor het team (ieder team zal enkele keren per
seizoen worden ingeroosterd). Ben je ingeroosterd maar kun je niet? Dan regel je zelf
een vervanger voor jouw dienst.
 Organiseert het was schema conform het was-reglement van de vereniging en ziet toe
op naleving. Zie hieronder bij kleding voor meer informatie omtrent de kleding.
 Aanspreekpunt voor de leeftijdscoördinator. Speelt via coördinator verkregen
informatie snel door aan het team en houdt waar nodig team (spelers en ouders) op de
hoogte van relevante ontwikkelingen.
 Geeft wijzigingen in wedstrijden (ander tijdstip, andere dag, afgelastingen, etc.) z.s.m.
door aan de wedstrijdsecretaris en aan de kantinebeheerder. Contactgegevens staan
onderaan deze afsprakenlijst.








Houd regelmatig voetbal.nl in de gaten of er wijzigingen zijn doorgevoerd in reeds
geplande wedstrijden en/of -tijden. Het komt voor dat wedstrijden éénzijdig (lees:
door de tegenstander) worden gewijzigd. Dit hoeft niet altijd in overleg met beide
teams te gebeuren.
Afhandeling van het digitale wedstrijdformulier met de juiste eindstand.
Ziet erop toe dat na afloop van een wedstrijd de kleedkamer incl. toilet netjes
achterblijft en dat alle materialen compleet zijn (ballen, pionnen, bidons, hesjes, etc.)
Bij thuiswedstrijden ontvangt de leider, de leider van de tegenstander. Bij het
wedstrijdsecretariaat liggen koffiebonnen welke te overhandigen en help de
tegenstander even op weg naar de kleedkamer c.q. juiste veld.
Wil je het team in keer in het zonnetje zetten middels een leuk wedstrijdverslag of een
ander leuk bericht op de site? Dat kan uiteraard. Meld je even bij het bestuurslid PR &
Communicatie (zie onderaan).

5. Ouders/verzorger(s) – hierna: ouders
De steunpilaren van het team en de club. Zonder ouders geen team op de been en
geen vereniging overeind. Welkom!
 Ouders ondersteunen de gemaakte afspraken vanuit de club en het team.
 Check aan het begin van het seizoen of de club/de leider het actuele emailadres heeft
en de juiste 06-nummers. Zorg dat je in de groepsapp wordt opgenomen van het team.
 Respectvol naar tegenstander, uitpubliek en scheidsrechters. Ook voor ouders geldt
Fair Play.
 Tijdens wedstrijden bemoeien ouders zich niet met het voetbal, de tactiek, etc.
Daarvoor is de trainer. Ouders mogen uiteraard aanmoedigen en stimuleren, maar
houdt er rekening mee dat alle andere goedbedoelde adviezen niet prettig zijn voor de
spelers/speelster. Zij zijn gewend en worden gevraagd om naar alleen de trainer en/of
leider te luisteren.
 Melden zich bij leider/trainer bij vragen, uiteraard niet vlak voor of tijdens een
wedstrijd of training. We praten graag met elkaar in plaats van over elkaar. Zo komen
we vooruit.
 Zien erop toe dat uw kind zoveel als mogelijk aanwezig is op de trainingen en tijdens
de wedstrijden. En op tijd komt. Samen beter worden vraagt dat ieder teamlid ook
maximaal komt. Zijn er omstandigheden die tot mindere opkomst leiden? Bespreek
deze dan met de trainer en leider.
 Rijden conform het rijschema. Op tijd komen is hierbij van groot belang.
 Draaien bardienst conform schema team. Indien verhinderd dit tijdig communiceren
met leider/team zodat er onderling vervanging wordt geregeld.
 Houden zich aan het was schema zoals gemaakt met het team.
 Zijn er vragen of zaken die wellicht beter kunnen? Bespreek deze met de leider of
eventueel de coördinator. Wij praten liever met elkaar dan over elkaar.
 Wil je vaker draaien dan de inroostering van het team of lid worden van het vaste
barpersoneel? Daar zijn we heel erg blij mee; meld je bij de coördinator van de kantine
(zie onderaan contactpersonen).
6. Kledingfonds
Wij zijn trots op de wedstrijdkleding; wij zijn Warnsveldse Boys!
 Warnsveldse Boys heeft een eigen kledingfonds. Tegen betaling van een gering bedrag
per kwartaal krijgt de speler/speelster het wedstrijdshirt en -broekje in bruikleen. Niet
in eigendom.






Wij vertrouwen op zorgvuldig gebruik. Slordig gebruik met als gevolg verlies, schade
betekent dat je zelf de kosten verschuldigd bent van vervanging. Het kledingfonds
functioneert alleen zoals bedoeld als iedereen zuinig is op de kleding.
Contactpersoon: Fred Lichtenberg (kleding@warnsveldseboys.nl)
Het is niet toegestaan de wedstrijdkleding te dragen tijdens de trainingen of vrije tijd.
Er geldt een specifiek kledingreglement inclusief voorschriften voor het wassen. Op
advies van de leverancier is dit ingesteld om daarmee de levensduur te verlengen (en
de kosten zo laag mogelijk te houden). Wij vragen iedereen zich te houden aan deze
voorschriften, terug te vinden op de site en in iedere team tas die wordt uitgereikt aan
het begin van het seizoen.

7. Kantine
Dit is de (!) verzamelplek van de club. Hier is warmte, koffie en gezelligheid. Een
goed functionerende kantine is voor iedereen van belang. De vereniging draait
erop.
 Om de kantinebezetting rond te krijgen worden teams verplicht ingeroosterd om
bardiensten te draaien. Ieder team wordt hierbij ingeroosterd. De leider zal o.b.v. het
rooster ouders of spelers/speelster (indien ouder dan 18) inplannen op de ingeroosterde
teamblokken.
 Per blok (van 2 of 3 uur) wordt zoveel mogelijk een ervaren kracht gekoppeld aan 1 of
2 minder ervaren krachten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het uiten thuisspelen bij het inroosteren van de teams.
 Wil je vaker draaien dan de inroostering van het team? Daar zijn we heel erg blij mee;
meld je bij de coördinator van de kantine (zie onderaan contactpersonen).
 Ieder team t/m de JO13 krijgt een snackkaart van de club. Dit is een patatje en snack
op kosten van de club. Meldt een paar dagen van tevoren bij de kantinecoördinator dat
de kaart gebruikt zal worden. Kaarten verkrijgbaar via de coördinator.
8. Rookarm complex: de regels
Sporten is gezond, roken niet. Daarom willen we het roken op ons complex
beperken.
 M.i.v. het seizoen 2018-2019 hebben wij een rookarme accommodatie.
 De enige plek waar nog gerookt mag worden is naast het ballenhok. Verder nergens.
 Aanvullende voorwaarden: roken is niet toegestaan als de wedstrijdkleding nog wordt
gedragen. Roken in pauze van de wedstrijd is niet toegestaan. Graag de peuken in de
geplaatste asbakken en niet op de grond.
• Waarom dit beleid? We geven onze kinderen het goede voorbeeld, we maken roken
minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen, de vereniging draagt bij aan het
realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij
kan opgroeien, we voorkomen het schadelijke meeroken, we bieden een gezonde en
veilige sportomgeving en tot slot, we hebben minder last van afval door
sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein.
• Wij doen een oproep aan iedereen om zich aan het beleid, dat ook door de overheid
van harte wordt ondersteund, gaat houden en meehelpt aan handhaving. Het is niet
alleen de verantwoordelijkheid van bestuur en vrijwilligers om het gewijzigde beleid
uit te voeren maar ook dit doen we “samen”. Wij gaan ervan uit dat iedereen begrip
zal hebben voor het genomen besluit en vertrouwen erop dat hier gevolg aan wordt
gegeven.
• Het volledige reglement en de overwegingen hierbij is te vinden op de site.

9. Contactpersonen Warnsveldse Boys
 Deze mensen zijn cruciaal bij het coördineren van relevante informatie. Zonder
hen is er geen overzicht.
 Aanspreekpunt / Coördinator Wachtkamer, JO07 t/m JO11: Jeroen Snijder
 Coördinator JO12 t/m JO13: Arnold Duits (t/m sept 18) en Jeroen Snijder
 Coördinator JO14 t/m JO15: André Loskamp
 Coördinator JO17: Gerrit Rensink
 Coördinator JO19: Ronald Schippers en Vincent Jansen
 Coördinator Senioren lagere elftallen: Jan Bos
 Coördinator Senioren selectie: Ronald Schippers en Vincent Jansen
 Coördinator Dames: Gerard Geerken en Rudolf Venema
 Coördinatoren stageplekken: Gerrit Rood en Marja Lamberts
 Keeperstrainer jeugd/senioren: Robert ter Avest / Michel Oudenampsen
 Wedstrijdsecretariaat: André Loskamp
 Coördinator scheidsrechters: Tjeerd Flapper en Martijn Vos
 Indeling scheidsrechters: Priscilla Robbers
 Voorzitter Technische Commissie: Martijn Jansen
 Coördinator kantine: Wilma Top
 Contactpersoon activiteiten: Marjolein Brinkman
 Contactpersoon kleding: Fred Lichtenberg
 Bestuurslid PR & Communicatie: Hans Wouters
NB. De digitale versie van dit document wordt op de site geplaatst en tevens per app verspreid
onder alle betrokkenen.

Bijlage:

KLEDINGREGLEMENT WARNSVELDSE BOYS
1. De clubkleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt beheerd door de
kledingcommissie van Warnsveldse Boys, conform stand van zaken / uitgangspunten
“kledingfonds Warnsveldse Boys” (besluitvorming algemene ledenvergadering 20 mei
2015).
2. Dit impliceert dat men de beschikking krijgt over een Warnsveldse Boys sportbroek,
sportshirt en teamtas. Ieder lid is hiermee verplicht tot het dragen van het officiële /
formele “Warnsveldse Boys” tenue. De tevens verplicht te dragen officiële
Warnsveldse Boys “kousen” dient men zelf aan te schaffen en te betalen!
3. Uitreiking van een set wedstrijdkleding (in een door de vereniging beschikbaar
gestelde “teamtas”) vindt plaats aan het begin van het seizoen aan de leider van het
team.
4. De verantwoordelijke leider tekent voor ontvangst van de tenues een zogenaamde
“bruikleenovereenkomst” in tweevoud. Één ondertekend exemplaar houdt men zelf,
het andere exemplaar wordt gedocumenteerd door de kledingcommissie.
5. Eventuele wisseling van de teamverantwoordelijke leider gedurende het seizoen
heeft geen invloed op geldende verplichtingen in deze van het team of ieder
individueel teamlid.
6. Alle teamleden die een tenue door de leider uitgereikt krijgen zijn verantwoordelijk
voor het zowel individueel als collectief “goed” beheren (= netjes, schoon, heel en
aanwezig houden) van de aan hen beschikbaar gestelde verenigingskleding.
7. De kleding mag uitsluitend gedragen worden tijdens (oefen-, beker-, en competitie)
wedstrijden van het team gedurende het lopende seizoen. De kleding mag NIET
gedragen worden in de vrije tijd en/of tijdens trainingen!
8. De teamleden (inclusief wisselspelers) zijn verplicht de formele clubkleding van
Warnsveldse Boys te dragen tijdens eerder genoemde wedstrijden. In wedstrijden
waarin de tegenstander een soortgelijk tenue heeft worden daar waar nodig “uitshirts” ter beschikking gesteld.
9. De beschikbaar gestelde kleding dient te allen tijde gezamenlijk en conform het
“Warnsveldse Boys wasvoorschrift” gewassen te worden per toerbeurt door een,
daartoe per team opgestelde “waslijst”, genoemde ouder (zie achterzijde!).
10. De set wedstrijdkleding met teamtas dient aan het einde van het seizoen compleet,
heel en schoon door de leider te worden ingeleverd op het door de vereniging
aangegeven moment en locatie.
11. Schade aan en/of vervanging van kleding ten gevolge van verlies of nalatigheid wordt
altijd in rekening gebracht bij de betreffende speler.
12. Er mag niet gerookt worden tijdens het dragen van Warnsveldse Boys kleding!
13. Daar waar dit reglement eventueel niet (volledig) in voorziet beslist het bestuur van
de vereniging en/of de kledingcommissie WvB.

WASVOORSCHRIFT KLEDING WARNSVELDSE BOYS















 Kleding zo spoedig mogelijk na iedere wedstrijd wassen!
 Dus; niet nat in de tas laten zitten!
 Broekjes altijd apart wassen (op maximaal 40 graden)!
 Shirts altijd apart wassen (op maximaal 30 graden)!
 Shirts voor het wassen altijd binnenstebuiten keren!
 Gebruik een fijnwasmiddel conform voorschrift. Nooit
voorbewerken met zout en/of azijn of andere middelen!
 Kleding niet (voorafgaand aan het wassen) in het water
zetten of laten staan (na het wassen)!
 Altijd centrifugeren voor het drogen!
 Niet in de trommel laten zitten na het centrifugeren!
 Niet drogen in de droogtrommel!
 Altijd drogen aan de lijn (binnen of buiten)!
 Niet strijken!
 Netjes opvouwen en in de schone / droge teamtas
stoppen!

