
   
Bij wie kun je terecht met welke vraag?  

1. Algemene vragen 

2. Voor spelers en hun ouders 

3. Voor trainers, coaches en teamleiders 

 

1. Algemene vragen 

 

Waar kan ik algemene informatie over Alliance vinden? 

Dat kan op de website of in De Goalgetter. Dit is het jaarlijkse magazine met alle belangrijke 

informatie voor het nieuwe seizoen, zoals over kantinediensten, scheidsrechterzaken, 

contributie en gedragsregels. 

 

Kan ik iemand van het bestuur bespreken? 

Heb je persoonlijke vragen of wil je informatie hebben over het (voetbaltechnische) beleid 

van de vereniging, dan is het mogelijk om een bestuurslid op iedere maandag tussen 19.00 

en 20.00 uur (m.u.v. feestdagen) in de bestuurskamer van Alliance te spreken. Je bent van 

harte welkom! Een afspraak maken is niet nodig.  

Wil je liever een afspraak maken of heb je een vraag waarover je uitgebreider wilt spreken? 

Maak dan een aparte afspraak via een van de (jeugd)bestuursleden of rechtstreeks met de 

persoon die je wilt spreken. Op maandag tussen 20.00 en 21.30 uur wordt dan graag tijd 

voor je vrijgemaakt. 

 

Hoe vindt de communicatie binnen Alliance plaats? 

Via verschillende middelen zoals de site, nieuwsbrieven, ouderavonden en de Goalgetter 

proberen we je zo goed mogelijk te informeren over alle belangrijke zaken. Mocht je iets 

missen, vragen of tips over informatievoorziening hebben, dan kun je je vraag mailen aan de 

communicatiecommissie via commun-cie@alliance22.nl 

 

2. Voor spelers en hun ouders 

Als je een vraag hebt over trainers of als er nog geen trainer voor een team is 

Deze vragen kun je stellen aan de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep. 

Kom je er niet uit, stel dan s.v.p. je vraag per e-mail aan de technische jeugdcoördinatoren 

(tjc@alliance22.nl voor de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden) met een cc 

naar het hoofd jeugdopleiding (hjo@alliance22.nl). 

 

Als je een vraag hebt over het team 

Je kunt deze vragen stellen aan de teamleider, coach en/of trainer. Kom je er niet uit, stel 

dan je vraag aan de jeugdgroepcoördinator van de betreffende leeftijdsgroep. Biedt dat nog 

geen soelaas, mail dan je vraag aan de technische jeugdcoördinatoren (tjc@alliance22.nl 

voor de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden) met een cc aan het hoofd 

jeugdopleiding (hjo@alliance22.nl). 

mailto:commun-cie@alliance22.nl
mailto:tjc@alliance22.nl
mailto:tjc-meiden@alliance22.nl
mailto:hjo@alliance22.nl
mailto:tjc@alliance22.nl
mailto:tjc-meiden@alliance22.nl
mailto:hjo@alliance22.nl


   
 

Als je voetbalinhoudelijk van mening verschilt met de trainer, coach en/of teamleider 

Bespreek dit dan met de hoofdtrainer en/of jeugdgroepcoördinator van de betreffende 

leeftijdsgroep. Doe je dit via e-mail, stuur dan s.v.p. een cc aan de technische 

jeugdcoördinatoren (tjc@alliance22.nl voor de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de 

meiden) en het hoofd jeugdopleiding (hjo@alliance22.nl). 

 

Als je een persoonlijke probleem hebt met de trainer, coach en/of teamleider of 

binnen het team hebt 

Bespreek dit s.v.p. zo snel als mogelijk met iemand van de vertrouwenscommissie 

(vertrouwens-cie@alliance22.nl). 

 

Als je een vraag hebt over de teamindeling bij de jeugd 

Deze vragen kun je stellen aan de jeugdgroepcoördinator van de betreffende leeftijdsgroep. 

Deze jeugdgroepcoördinator kan de procedure doorsturen en verwijzen naar de kalender op 

de site. 

 

3. Voor trainers, coaches en teamleiders 

Als je een speler van een ander team nodig hebt (geldig voor breedte teams en 

selectieteams B-klasse) 

Altijd eerst naar teams lager kijken, dan pas naar een team hoger. Nooit een speler zelf 

benaderen. Eerst met de teamleider/coach van het andere team bespreken. Die 

teamleider/coach weet namelijk af van trainingen en/of blessures of andere zaken. 

Kom je er niet uit, dan de betreffende jeugdgroepcoördinator benaderen voor een oplossing. 

Wel altijd rekening houden dat je maximaal 1 speler mag hebben van een hogere 

leeftijdsgroep bij de 6-tallen, 2 spelers bij de 7-tallen en 3 spelers bij de 11-tallen. Zijn er al 

spelers van een hogere leeftijdsgroep in het eigen team, dan moet je deze dus meerekenen. 

 

Als selectieteams uit de A-categorie (JO19-1, JO17-1, JO15-1) een speler nodig 

hebben 

Altijd naar teams lager kijken. Spelers van teams hoger inzetten, is niet toegestaan door de 

KNVB. Dit gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdsgroep.  

Let op: Spelers van de A-categorie mogen na 15 officiële wedstrijden (met eigen team, 

zowel competitie als bekerwedstrijden) niet meer meedoen met andere teams! 

 

Als je een wedstrijd wilt verplaatsen 

Altijd in overleg met het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecr-jeugd@alliance22.nl voor de 

jeugd en wedstrijdsecr-sen@alliance22.nl voor de senioren en vrouwen) en in overleg met 

de tegenstander. Wil je inhalen (alleen van toepassing op officiële wedstrijden) op een 

trainingsavond? 

Dit kan alleen in je eigen trainingstijd en alle trainers/teams die er met hun trainingen last 

van hebben, moeten hieraan willen meewerken. 
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Als je een vraag over trainingen hebt (bv. als je ergens op wil trainen en/of vragen 

over materiaal) 

Eerst bij de hoofdtrainer of trainingscoördinator van de betreffende leeftijdsgroep informeren. 

Daarna pas bij de technische jeugdcoördinatoren (tjc@alliance22.nl voor de jongens of tjc-

meiden@alliance22.nl voor de meiden). 

 

Als er bij de jeugd geen trainer op is komen dagen 

S.v.p. per e-mail melden bij de hoofdtrainer of trainingscoördinator van de betreffende 

leeftijdsgroep met een cc aan de technische jeugdcoördinatoren (tjc@alliance22.nl voor de 

jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden). 

 

Als een jeugdtrainer niet kan 

De trainer moet zelf een vervanger regelen en dit melden bij de hoofdtrainer of 

trainingscoördinator van de betreffende leeftijdsgroep. 

 

Als je een vraag hebt over de trainingsindeling (tijden en veld)  

De trainingsindeling staat op de website en de update hangt altijd in het materiaalhok. 

Vragen hierover kun je stellen aan de hoofdtrainer of trainingscoördinator van de betreffende 

leeftijdsgroep, bij e-mail s.v.p. een cc aan de technische jeugdcoördinatoren 

(tjc@alliance22.nl voor de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden). 

 

Als je een probleem hebt met spelers/ouders in hun rol als trainer, coach en/of 

teamleider 

Dit kun je bespreken met de hoofdtrainer en/of de jeugdgroepcoördinator van de betreffende 

leeftijdsgroep. Bij een e-mail s.v.p. een cc aan de technische jeugdcoördinatoren 

(tjc@alliance22.nl voor de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden) en het 

hoofd jeugdopleiding (hjo@alliance22.nl). 

 

Als je een vraag hebt over de teamindelingen aan het einde van het seizoen voor het 

nieuwe seizoen bij de jeugd 

Deze vragen kun je stellen aan de jeugdgroepcoördinator van de nieuwe leeftijdsgroep. 

 

Als je een vraag hebt over rode kaarten, rapportages en andere wedstrijdzaken bij de 

jeugd (jongens en meiden) 

Mail je vraag s.v.p. aan een van de technische jeugdcoördinatoren (tjc@alliance22.nl voor 

de jongens of tjc-meiden@alliance22.nl voor de meiden) en de jeugdvoorzitter 

(jeugdvoorzitter@alliance22.nl). Zij zetten dit door naar de KNVB. 

 

Als je een vraag hebt over rode kaarten, rapportages en andere wedstrijdzaken bij de 

senioren en vrouwen 

Mail je vraag s.v.p. aan de wedstrijdsecretaris bij de senioren (wedstrijdsecr-

sen@alliance22.nl).  Hij zet het door naar de KNVB. 

 

Als je een vraag hebt over de clubkleding 

Deze vragen kun je stellen aan de kledingcommissie (sponsor@alliance22.nl).  
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