Bowling Vereniging Barneveld
Afd. Jeugd

Huisregels
Aanwezigheid.
-

Als een speler niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd of training, dan dient dit vroegtijdig aan
de leiding te worden gemeld. Met uitzondering van verhindering door ziekte of andere
familieomstandigheden, geldt dat afmelding minimaal 2 dagen van te voren dient te gebeuren.

Algemeen.
-

Iedere speler wordt geacht op tijd aanwezig te zijn en zijn of haar materiaal in orde te hebben
op de baan waar hij of zij speelt. 09.45 bij huisleague of training en 09.30 bij toernooien.

-

Te laat aanwezig zonder geldige reden, lijdt tot uitsluiting van training of wedstrijd.
Jeugdspelers uitgesloten van training of wedstrijd en welke niet onder begeleiding zijn van een
ouder/verzorger, blijven wel tot einde speeldag aanwezig in het bowlingcentrum.

-

Iedereen doet verplicht mee aan de warming-up. Ben je niet fit genoeg om hier aan mee te
doen, dan ben je ook niet fit genoeg om mee te gooien.

-

In de spelersruimte wordt niet gegeten of gedronken.
Dit gebeurt uitsluitend in het restaurantgedeelte van de bowling.

-

Iedereen ruimt zijn eigen spullen op. Restanten of verpakkingen van drinken of etenswaren en
zijn of haar huis/persoonlijke ballen. Wij laten de bowling netjes achter, dit geldt ook voor
ouders en leiding.

-

Telefoons zijn niet toegestaan in de spelersruimte. Alle elektronische apparaten zoals telefoons
en of mp3 spelers dienen uit-/stilgezet te worden voor aanvang en opgeborgen te worden.

-

Ieder spelend lid verblijft op de toegewezen baan tijdens de gehele ochtend.

-

Het gebruik van het toilet moet altijd even gemeld worden aan een van de leidinggevende.

-

Alle toeschouwers dienen plaats te nemen op de daarvoor bestemde zitplaatsen in het
restaurant gedeelte. Het is dus niet toegestaan zich tijdens trainingen of wedstrijden in de
spelersruimte te begeven.

-

Alleen de door de Veluwehal aangewezen personen mogen zich bij de baancomputer of de
geluidsapparatuur bevinden. Bediening van de apparatuur geschiedt alleen door personen die
daarvoor van de Veluwehal toestemming hebben gekregen.
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Kleding.
-

Alle jeugdleden krijgen één shirt met het verenigingslogo in bruikleen.
Tijdens het spelen van wedstrijden of trainingen bij/in naam van de vereniging, is het lid deze
verplicht te dragen. Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van deze kleding
naar de richtlijnen van het wasvoorschrift zoals op het was-label in de kleding aangegeven.
De huidige shirtjes mogen o.a. niet met wasverzachter worden gewassen. Bij vernieling,
verliezen of beschadiging aan de kleding is het lid aansprakelijk en dus verantwoordelijk voor
de vergoeding van het betreffende kledingstuk daar de vereniging deze voor het lid opnieuw
zal moeten bestellen. Het shirt mag absoluut niet in vrijetijd gedragen worden.

-

Er mag alleen gespeeld worden in trainingsbroek, stretchbroek of rokje.

-

Lang haar dient in een staart/vlecht/knot gedragen te worden.

-

Het is niet toegestaan losse kettingen aan kleding en hangende sierraden en ringen te dragen
tijdens het bowlen.

-

De banen mogen alleen betreden worden met de daarvoor bedoelde bowlingschoenen.

Eigendom van de Veluwehal/Vereniging.
-

Storingen aan de banen moeten gelijk worden doorgegeven aan de aanwezige leiding.
Na het melden blijf je op je baan.

-

De kussens in de spelersruimte zijn uitsluitend om op of tegen aan te zitten.
Gooien of slaan met deze artikelen is niet toegestaan.

-

De oranje en gele ballen worden gepakt en opgeruimd door dezelfde gebruiker.
Deze ballen dienen ook door de gebruikers gereinigd te worden met de daarvoor verstrekte
reinigingsmiddelen.

Eigen materialen.
-

Een lid mag zelf een handdoekje of balletje/zakje met magnesiumpoeder meenemen. Deze
artikelen zijn uitsluitend bedoeld voor de eigenaar en mogen alleen in de spelersruimte
gebruikt worden. Onder geen beding mag dit poeder op de approach terecht komen.

-

Spelers met een eigen bowlingbal worden vriendelijk doch dringend verzocht om hun
bowlingbal(len) goed te reinigen. Daar deze van een ander materiaal zijn gemaakt dan de
huisballen, is de kans op storingen, veroorzaakt door een met olie verzadigde bal, groter.

-

Ieder lid blijft van de spullen van een ander lid af. Dit zijn persoonlijke eigendommen.

-

BVB is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
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Eten en drinken.
-

Persoonlijk eten en drinken dat tijdens de wedstrijden genuttigd mag worden, wordt bewaard
in het barretje dat de spelersruimte van het restaurantgedeelte scheidt.

-

Het is niet toegestaan te eten tijdens wedstrijden of trainingen mits daar door de begeleiding
toestemming voor is gegeven.

-

Eten nuttigen met dezelfde hand als waarmee je gooit is niet verstandig. Doe je dit wel, reinig
dan eerst je handen alvorens te gooien. Zorg dat de handen altijd droog en schoon zijn.

-

Bij verjaardagen of speciale gelegenheden mag een lid trakteren. Deze traktatie word aan het
einde van de ochtend uitgedeeld en zo mogelijk pas na het vertrek vanuit de bowlinghal
genuttigd. Mocht dit niet kunnen i.v.m. houdbaarheid van de traktatie, dan dient iedereen het
op te eten voor hij/zij naar buiten gaat en de restanten of verpakkingen zelf op te ruimen, dit
geldt ook voor ouders en leiding.

Interpersoonlijk.
-

Alle jeugdbegeleiders van BVB zijn voorzien van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

-

Leiding zal de kinderen niet aanraken waar niet nodig. Bij het voordoen van een beweging
waarbij wel lichaamscontact nodig zou zijn, zal de leiding altijd toestemming vragen aan het
kind met de vermelding erbij waaruit dit contact zal bestaan en of dit gewenst is.

-

Vind er instructie plaats buiten de spelersruimte, dan zal dit onder toeziend oog van een
tweede begeleider gebeuren.

-

Iedereen blijf van elkaar af met uitzondering van de standaard begroeting of “high-five” of
“boks” na een frame.

-

Iedereen benaderd en behandeld elkaar met respect.

-

Wanneer de leiding je aangeeft om bepaalde handelingen te doen of te laten, luister je hierna.

-

Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, zij zijn echter geen trainer of leiding.
Aanwijzingen voor het optimaliseren van de score zijn dus niet toestaan vanaf de “tribune”.
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Ouders/verzorgers.
Wij, de begeleiders, willen u er graag aan herinneren dat wij uw kind hier op de vereniging
alles m.b.t. het bowlen en sportief gedrag aan willen leren. Taalgebruik, respectvol omgaan met
spullen, medespelers en leidinggevende, zijn zaken die normaliter van huis uit worden aangeleerd.
Wij willen namelijk, net als de kinderen, ook plezier blijven beleven aan deze geweldige sport.
Ons streven is dan ook naar een zo open mogelijke communicatie met ouders/verzorgers en hopen
dan ook dat dit zowel bij leuke als minder leuke dingen het geval kan zijn.
Uit ervaring blijkt dat kinderen gebaat zijn bij de aanwezigheid van een ouder/verzorger/kennis, om
tijdens trainingen/wedstrijden de speler aan te komen moedigen (dus geen spelinstructies te geven).
Wij kunnen het u natuurlijk niet verplichten, maar we zouden het wel leuk vinden om af en toe u als
ouder/verzorger van uw kind te zien. Dit geeft ons dan natuurlijk ook weer een beetje het idee dat we
naast begeleider niet een zaterdagochtend oppas zijn ;-)
De begeleiders zijn;
Gustaaf Kamphorst
Birgit Koops
Riny Brink
Lydean Koops
Roelof van Ee
Gerrit de Kruijff

Hoofdbegeleider, Trainer, 1e aanspreekpunt, Bestuurslid Jeugdzaken
Begeleider
Begeleider, Trainer
Begeleider, 1e aanspreekpunt/coach Regionale Jeugd League
Begeleider, Algemeen Bestuurslid
Begeleider

Contact: jbvb.leiding@gmail.com / 06-53 291 385 (Gustaaf)
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