FC Uitgeest is Fair Play gecertificeerd.

Kampioensprotocol Jeugdteams FC Uitgeest
Vastgesteld door het Hoofdbestuur van FC Uitgeest op 23 mei 2016 en bekrachtigd door het jeugdbestuur van
FC Uitgeest op 31 mei 2016.
Leider is verantwoordelijk
De leider (teambegeleider of coach) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit kampioensprotocol. De
leider kan natuurlijk terugvallen op de coördinator van zijn sectie voor advies en een helpende hand.
Zo veel mogelijk supporters bij de kampioenswedstrijd
Het gebeurt niet elk jaar dat een team kampioen wordt, het is een leuke en bijzondere gebeurtenis. Het is
daarom leuk als bij de kampioenswedstrijd zoveel mogelijk publiek aanwezig is. De uitnodiging om hierbij
aanwezig te zijn kan op diverse manieren verzorgd worden, denk daarbij aan de app groep van het team, via
facebook en via de mailgroep van het team. Of een aankondiging op het mededelingenbord in het clubhuis.
Kampioen? Actie!
Het is aan de leider/coach van het team en de ouders van de spelers om een feestelijke gebeurtenis te maken
van het kampioenschap.
Vanuit FC Uitgeest wordt het volgende aangeboden:
 Frietjes met limonade: Het kampioenschap wordt gevierd met frietjes en een consumptie. Daarvoor
wordt, via de coördinator, een afspraak gemaakt met de clubhuisdienst zodat zij op de hoogte zijn van
deze leuke gebeurtenis. De kampioenen tot en met de D-sectie krijgen hierbij een kan limonade, de
oudere jeugd een glas frisdrank. De leider maakt hiervan in overleg met de vrijwilligers achter de
koffiebar/keuken een verbruiksbon. Deze verbruiksbon wordt in de daarvoor bestemde bus achter de
bar gegooid.
 Kampioensdiploma voor MP, F en E-pupillen: Om een leuke herinnering aan het kampioenschap te
hebben kan een kampioensdiploma gemaakt worden. Dit gaat als volgt.
o (Lege/blanco) kampioensdiploma’s kunnen opgehaald worden bij Wil Klein
(f.uitgeest@kpnplanet.nl), als je niet weet waar je moet zijn dan kan de coördinator verder
helpen.
o Maak een teamfoto, druk deze af en plak deze op het kampioensdiploma.
o (Jeugd)voorzitter en secretaris van FC Uitgeest zetten graag een handtekening op dit diploma.
Publiciteit? Natuurlijk! Tips.
Website FC Uitgeest
De teamfoto met daarbij de namen van de spelers en een kort bericht van de leider of van een van de ouders
over het kampioenschap kan naar de beheerder van de website van FC Uitgeest, website@fcuitgeest.nl. Ook
hier kan de coördinator verder helpen.
Lokale krantjes
Veel lokale kranten of websites plaatsen graag foto’s of korte berichtjes van deze leuke gebeurtenis. Dit wordt
ook door de websitebeheerder gecoördineerd.
Noord-Hollands Dagblad
Het NHD heeft meestal aan het einde van het seizoen speciale pagina’s met teamfoto’s van (voetbal)teams die
een bijzondere prestatie hebben behaald. Houd hiervoor de krant in de gaten.
Vragen? Opmerkingen?
We staan open voor suggesties en verbeteringen. Je kunt dit doorgeven aan de secretaris van het
jeugdbestuur. De contactgegevens staan op de website.

Voetbal bij FC Uitgeest is mogelijk omdat veel vrijwilligers zich ieder weekend met veel plezier inzetten.
Vrijwilligerswerk is leuk! Help jij ook?

