VERVOERPLICHT BIJ UITWEDSTRIJDEN
JEUGD VC VLSSSINGEN
VC VLSSINGEN

Seizoen 2014 - 2015
Ouders Jeugdspelers,

Een heikel punt iedere week weer is het vervoer van de jeugdspelers naar uitwedstrijden.
VC Vlissingen bekleedt binnen de voetbalwereld in deze geen uitzonderingspositie, maar stelt
hieromtrent wel regels op; deze regels gelden voor alle jeugdteams.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen F- en E-teams (zeventallen) en D- tot en met A-teams
(elftallen)
D- tot en met A-teams:
 Vertrek altijd vanaf het clubhuis (Irislaan).
 Vervoer altijd per auto, met uitzondering van uitwedstrijden in Vlissingenstad;
hier gaan de teams (D, C, B en A) per fiets / scooter.
 Altijd minimaal 4 auto’s beschikbaar, waarmee (per auto) 3-4 spelers kunnen worden
vervoerd.
Ervan uitgaande dat een gemiddelde team uit 15-16 spelers bestaat heeft een ouder bij elke
uitwedstrijd een vervoerplicht; bij ongeveer 16 uitwedstrijden (competitie en beker) is dat dus 3-4 maal per jaar (uitgaande dat de trainer en leider in het bezit zijn van een auto).
Aan het begin van het seizoen zal bij het bekend zijn van de indeling van de teams elke ouder
voor het vervoer van dat betreffende team / seizoen worden ingeroosterd.
Dit rooster zal door de trainer / leider van het team aan de ouder (of speler) worden
overhandigd.
Indien het voor een ouder volgens het rooster niet mogelijk is te rijden dan moet hij/zij ruilen
met een andere ouder. Ouders regelen dat onderling, maar stellen de trainer / leider hiervan
uiteraard tijdig op de hoogte.
Als een speler afschrijft (niet kan voetballen om één of andere redenen) voor een uitwedstrijd
ontheft dit zijn ouder niet van de vervoerplicht; zoals hierboven beschreven kan er dan
worden geruild met een andere ouder.
Het zich onttrekken door de ouder aan deze vervoerplicht heeft als consequentie dat de
betreffende speler die dag niet meereist naar de uitwedstrijd en, indien dit een speler is uit
een D-team, zal de ouder worden verzocht de betreffende speler te komen ophalen.
VC Vlissingen neemt voor de tijd dat de speler dan nog op het complex verblijft geen enkele
verantwoording, met andere woorden vrijwilligers van VC Vlissingen zullen niet als onbetaalde
oppas fungeren.
De “schorsing” van de speler –ingesteld bij het zich door de ouder onttrekken aan de
vervoerplicht- wordt pas dan opgeheven indien de ouder voldoet aan zijn/haar vervoerplicht.
Hopende op een positieve reactie uwerzijds,
Trainers / Leiders Jeugdteams

