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De jeugdafdeling van BC Ommoord, visie van jeugdcommissie en bestuur
Sporten is gezond voor iedereen. Een sportvereniging heeft bovendien een belangrijke
maatschappelijke functie. Het brengt kinderen uit diverse groeperingen met elkaar in
contact. Kinderen leren om volgens bepaalde normen en waarden om te gaan met
andere kinderen en bouwen sociale contacten op.
De jeugdafdeling van BC Ommoord legt het accent meer op breedtesport dan op
topsport. Een kind hoeft dus geen toptalent zijn om lid te kunnen worden van onze club.
Badminton is een wedstrijdgerichte sport. Naast de normale training zal ieder kind dat lid
is van onze vereniging gestimuleerd worden om op zijn of haar niveau wedstrijdjes te
spelen.
Concrete consequenties van onze visie zijn:
 We selecteren niet op niveau, iedereen is welkom. Maar….. kind en club moeten
wel bij elkaar passen. Het kind mag drie keer meedoen met de trainingen om te
kijken of de sport en de club bij hem past, tegelijkertijd bekijkt de
jeugdcommissie of de sport bij het kind past en of het kind binnen de bestaande
groep op zijn plaats is. Voordat daadwerkelijk tot inschrijving wordt overgegaan
zal in samenspraak met de ouder, de jeugdcommissie en het kind worden
besloten of het kind lid kan worden.
 Respect voor elkaar is belangrijk. Binnen onze club wordt niet gediscrimineerd.
Agressief gedrag, schelden en vloeken, worden niet getolereerd.
 We hebben een beperkt aantal regels waar we ons goed aan houden: alleen de
(jeugd)leden in de zaal, tijdens uitleg door de trainer moet je stil zijn, kauwgum is
niet toegestaan tijdens het sporten.
 Iedereen wordt gestimuleerd wedstrijden op zijn of haar niveau te spelen. Dit
kunnen wedstrijdjes zijn die onderling gespeeld worden op de vaste
trainingsavonden of toernooitjes die door de jeugdcommissie worden
georganiseerd. Maar ook het meedoen aan toernooien bij andere verenigingen en
competitie spelen wordt door ons gestimuleerd.
 We zullen actief kinderen werven voor de competitie. Aan competitiespelen zijn
geen extra kosten verbonden. Competitiespelen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Kinderen die zich opgeven voor de competitie worden geacht de wedstrijden
waarvoor ze opgesteld staan te spelen. We verwachten dat de kinderen
gemotiveerd en sportief zijn. Van de ouders wordt verwacht dat ze het team bij
toerbeurt naar de uitwedstrijden begeleiden.
 Het dragen van clubkleding versterkt het wij-gevoel. Clubkleding wordt te koop
aangeboden. Bij competitiewedstrijden verwachten we dat clubkleding wordt
gedragen.
 Als het individuele niveau zo hoog is dat het remmend zou werken voor de
individuele sporter om alleen bij ons te blijven spelen, verwijzen we door naar
andere verenigingen of de regionale trainingen.
 We vinden het belangrijk dat de kinderen het gevoel hebben dat ze erbij horen.
We letten hierop en houden contact met de ouders. Problemen wisselen we uit en
proberen we op te lossen. We verwachten van ouders een positieve
betrokkenheid.
 We houden een presentielijst bij. Kinderen kunnen hierop ook aangeven als ze er
de volgende week niet zijn. Als kinderen meerdere keren afwezig zijn, verwachten
we dat de ouders contact met ons opnemen. Eventueel nemen we contact met u
op.
 We hebben extra aandacht voor de doorstroming van jeugd naar senioren. De
oudere jeugdcompetitiespelers worden als dit mogelijk is geïntegreerd in de
najaars-seniorencompetitie

