
 

Gedragsregels LA Soccer Academy 

 
Spelers 

 
- Als speler van LA Soccer Academy dien jij altijd het tenue te dragen van de Academy. 
Adidas witte sokken, Adidas witte broek, Adidas groene T-shirt en het Adidas zwarte                         
regenjack. Het is toegestaan om daarbij thermokleding te dragen deze dient echter wel wit van         
kleur te zijn. Bij het NIET dragen van de juiste kleding, wordt jij geweigerd van de training. 

 
- Vanaf 09:30 uur ben jij welkom op het sportpark. Kom NIET te laat want wij starten stipt om 10:00     uur.  
Als jij te laat komt, ben jij tot last van jouw medespelers die wel optijd zijn gekomen! Na 10:10    uur zal jij 
worden geweigerd van de training. 

 
- Afmelden doe jij uiterlijk om 18:00 uur voor de avond van de training. Meld jij vaker dan 1 keer af per 
maand zal er een gesprek plaatsvinden, met speler en ouder(s). Gebeurt het na het gesprek, weer dat jij je 
vaker dan 1x per maand afgemeld hebt, dan wordt jij uitgeschreven van de Academy. Let op: de 
betaalverplichting blijft staan. Afmelden kan alleen via email: afmelden@lasocceracademy.nl 

 

- Als speler van LA Soccer Academy, dien jij de regels op te volgen. Mocht jij wangedrag vertonen krijg jij 
een time-out, wordt jij uitgesloten van de training of uitgeschreven bij de Academy. 

 
Trainers 

 
- Als trainer van LA Soccer Academy dien jij altijd het tenue te dragen van de Academy. Adidas zwarte broek, 
Adidas oranje T-shirt, Adidas zwarte sweater en het Adidas zwarte regenjack. Ook is het dragen van de 
ontvangen Adidas schoeisel verplicht. 

 
- Trainers verzamelen om 09:00 ter voorbereiding van de training. Kom optijd zodat we lekker kunnen 
beginnen. Na 09:00 uur GEEN accessoires zoals oorbellen, oordopjes, zijtassen etc. meer om of  aan. 

 
- Meld uiterlijk 48 uur van tevoren af bij de TJ-C indien jij NIET kan komen. Vakanties etc. kunnen worden 
gecommuniceerd bij de Manager van LASA. Bij afwezigheid of laat komen, ontvang jij GEEN vergoeding. 

 
- Wees een voorbeeld voor iedereen. Heb altijd een glimlach op jouw gezicht en spreek altijd ouders en spelers 
toe met een vriendelijke toon. Bij de Academy wordt er in 2 talen gesproken. Nederlands & Engels 

 
- Als trainer ben jij ben jij verplicht je te houden aan de afspraken & vergaderingen, conform de 
opgestelde jaarplanning. 

 
- Trainers zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Bij het ontbreken van materiaal, zal dit worden 
ingehouden op jouw salaris. 

 
- Tijdens vergaderingen heb jij GEEN telefoons of andere apparaten bij de hand welke afleiding 
veroorzaken. 

 
- Als jij de regels meer dan twee keer overtreedt, dan zal jij worden uitgeschreven als trainer van LA Soccer 
Academy. 
 
Ouders 
 

- Tijdens de trainingen is het NIET toegestaan het veld te betreden of in een Dug-out plaats te nemen. U dient 
altijd achter de hekken te blijven.  
 
- De spelers Voetbal inhoudelijk coachen is NIET toegestaan, enthousiasmeren & aanmoedigen mag wel. 
 
- Tijdens de trainingen zijn er GEEN kleedkamers beschikbaar, wij adviseren spelers omgekleed in Academy 
kleding naar de training te komen. 
 
- Indien de factuur NIET binnen de gestelde termijn is betaald, kan het voorkomen dat uw kind NIET wordt 

toegelaten tot de training. Let op: de betaalverplichting blijft staan. 


