VSN Voetbaldagen
REGLEMENT.
1. Staf/Trainers.
 De organisatie van de voetbaldagen is in handen van de organiserende
voetbalverenigingen in samenwerking met V.S.N. Voetbalschool Nederland.
 Elke groep heeft gedurende de gehele week minimaal 3 vaste trainers, waarvan een
trainer de hoofdtrainer is.
2. Programma.
 De deelnemers melden zich elke dag voor aanvang van het programma in hun
kleedlokaal bij de trainers.
 Het programma kent een ochtend- en middagprogramma.
 Het ochtend- en middagprogramma heeft halverwege een pauze.
3. Accommodatie.
 De voetbaldagen vinden plaats op het sportpark van de organiserende
voetbalverenigingen.
 Elke groep heeft gedurende de hele week een vast kleedlokaal en is hiervoor
verantwoordelijk.
 De kleedlokalen zijn gedurende de activiteiten gesloten.
 De kleedlokalen worden op het einde van de dag schoongemaakt.
4. Materiaal.
 Elke groep heeft gedurende de gehele week voldoende trainingsballen.
 Deelnemers die een trainingsbal hebben gekocht, mogen deze op het einde van de
week mee naar huis nemen.
 Sporttassen en overige materialen blijven tijdens de activiteiten in het kleedlokaal.
5. Kleding.
 Elke deelnemer krijgt bij aanvang een eigen trainingstenue, bestaande uit een shirt,
short en kousen.
 Tijdens de activiteiten is het verplicht het tenue te dragen.
 Elke deelnemer dient in de pauze slippers of gymschoenen te dragen.
 Gebruik indien mogelijk een trainingspak om afkoeling te voorkomen.
 Zorg voor extra droge trainingskleren.
 Draag dunne sokken onder de voetbalkousen om blaren te voorkomen.
 Elke deelnemer is verplicht scheenbeschermers te dragen.
6. Verzorging.
 Draag dunne sokken onder de voetbalkousen om blaren te voorkomen.
 De deelnemers krijgen elke dag een lunch aangeboden.
 Elke deelnemer krijgt in de ochtend en middagpauze drinken aangeboden.
 Douchen na de training is sterk aan te bevelen.
 Draag in de pauzes slippers of loop/gymschoenen.
 Gelet op de arbeid-rust verhouding wordt er in de pauzes NIET gevoetbald.
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7. Verzekering.
Deelname aan de VSN Voetbaldagen is op eigen risico. Dat wil zeggen dat de
Organiserende vereniging en Voetbalschool Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor eventueel geleden schade of letsel.
8. Diversen.
 Neem geen geld mee.
 Wees zuinig op eigen materiaal en op het materiaal van anderen.
 De organisatie van de voetbaldagen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal of vermiste materialen.
9. Inlichtingen.
Inlichtingen kunt U verkrijgen bij:
V.S.N. Voetbalschool Nederland,
- Hein Poell tel. 0495-634266 of 06-29561424
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