
Informatie 



Beste ouder/verzorger,


Wat ontzettend leuk dat uw kind deel wil/gaat nemen aan het wedstrijdteam van Special Talents! 

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, hierbij een begeleidende brief mbt. de deelname 
aan het team, seizoen ’21-‘22.


Verantwoordelijkheid 
Ondanks het feit dat er een aantal vrijwilligers zijn die met hun inzet ervoor zorgen dat er 
gevoetbald kan worden, doen wij een beroep op ieder van uw verantwoordelijkheid. De 
begeleiding zorgt voor de organisatie, de structuur en houdt er zicht op dat alle kinderen het naar 
hun zin hebben en in een veilige omgeving kunnen spelen. De verantwoordelijkheid voor het 
corrigeren van mogelijk gedrag van uw kind ligt, indien noodzakelijk, bij uzelf. Wij vragen dan ook 
dat er per gezin een persoon ter begeleiding mee komt. Dit is natuurlijk ook het leukste voor de 
kinderen! In gevallen dat kinderen met elkaar samen rijden naar locatie, stemt u de 
verantwoordelijkheid af. Mochten wij merken dat hierin, herhaaldelijk, problemen ontstaan zal er 
een gesprek plaatsvinden. Alleen samen kunnen we de zaterdag tot een groot succes maken. 


Vervoer 
Het regelen van vervoer komt voor rekening van u als ouder/verzorger. In de groepsapp of tijdens 
trainingen kan contact gezocht worden met elkaar.


Afmelden 
Om er zeker van te zijn dat we altijd genoeg spelers hebben, is het wenselijk dat afmelden op tijd 
gebeurt. Graag vragen wij u om uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd uw kind af te 
melden. Afmelden kan in de groepsapp, of direct bij begeleiding. In geval van ziekte o.i.d. zijn er 
logischer wijs uitzonderingen.


Regels 
Je komt in tenue naar de club. 

RKSV Nuenen tenue aan.

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

Er wordt geluisterd naar begeleiding.

Ouders gelieve geen inbreng te geven tijdens de wedstrijd, tenzij gevraagd.

Het kan zijn dat je soms moet keepen.

Niet schelden, schoppen, slaan etc.

Wil je het veld verlaten, laat dit altijd weten aan begeleiding.

Als je wissel staat, doe je een vestje/hesje aan.


Structuur 
30min voor aanvang in tenue aanwezig.

Kleedkamer met begeleiding.

Opstelling + wissels duidelijk.

Warming-up.

Begin wedstrijd.

In de rust alle kinderen bij begeleiding voor drinken.

Na de wedstrijd sluiten we samen kort af.


Kleding 
De kleding is in bruikleen, ga hier goed mee om. Is je tenue niet compleet, dan kun je niet 
deelnemen aan de wedstrijd. Ook scheenbeschermers horen hierbij!


Groepsapp 
Er is een groepsapp met daarin alle ouders/verzorgers van de kinderen van het wedstrijdteam. Zit 
u hier niet in, dan kunt u dit aangeven bij begeleiding.


Wedstrijden 
De volledige competitie is te vinden op de website van Special Talents, www.specialtalents.nl/
agenda. Ook via www.voetbal.nl en de “Voetbal.nl”-app is de competitie te bekijken. 
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