Instructie teammanagers SVO basketball
Ieder team heeft een teammanager, tenzij de coach/trainer deze taak op zich neemt. De
coach/trainer vraag welke speler/ouder de rol van teammanager op zich wil nemen.
Hieronder volgt een overzicht van de taken van de teammanager. In overleg met de
coach/trainer kan hiervan worden afgeweken.
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Meld via ledenadministratie@svo-basketball.nl dat je teammanager bent.
Vraag aan de coach/trainer of via bovenstaand mailadres de gegevens van de spelers.
Maak een appgroep met alle ouders en coach/trainer.
Maak een appgroep voor de spelers met coach/trainer (afhankelijk van de leeftijd
van de spelers).
Plan bij de start van het seizoen evt. een bijeenkomst in met ouders/spelers en
coach/trainer om zaken af te stemmen (communicatie per mail/app, taken etc.).
Overleg met de coach/trainer hoe lang van te voren spelers aanwezig moeten zijn bij
wedstrijden.
Maak aan het begin van het seizoen en aan het begin van het tweede deel van het
seizoen een schema. Hierin neem je op:
o Alle wedstrijden.
o Bij thuiswedstrijden hoe laat de spelers aanwezig moeten en indien al bekend
ook de jurytaken.
o Bij uitwedstrijden de locatie en tijd waar wordt verzameld en wie moet rijden.
Geef vooraf aan dat wanneer ouders/spelers niet kunnen rijden op de
geplande datum zij onderling voor vervanging moeten zorgen, maar dit wel
melden bij de teammanager die zo het overzicht houdt.
o Wie verantwoordelijk is voor het wassen van de tenues. Dit kan evt. iedere
keer dezelfde ouder/speler zijn. Tenues worden altijd gezamenlijk gewassen.
Hierdoor raken tenues minder snel kwijt en verwassen.
Een paar dagen voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd stuur je een app/mail
ter herinnering met vertrektijd, taken etc.
Vraag aan het begin van het seizoen wel ouders/spelers geen ervaring hebben met
het uitvoeren van jurytaken. Geef aan dat de instructie hiervoor op de website staat
(www.svo-basketball.nl). Zorg dat er bij de jurering altijd een mix is van
ouders/spelers met en zonder ervaring.
Aan het begin en einde van een wedstrijddag moet de zaal worden op-/afgebouwd.
Speelt je team aan het begin of einde van de wedstrijddag is het team
verantwoordelijk voor deze op-/afbouw. Een instructie hiervoor staat op de site en is
te vinden het Spotcentrum Oudenrijn in het materiaalhok (rechteringang als je met je
gezicht naar het materiaalhok staat.
Vraag of er interesse is in een teamuitjes en wie dat wil regelen.

