INFORMATIEBOEKJE JEUGD SEIZOEN 2019-2020

Voorwoord
Voetballen bij VVOG legt de basis voor sportiviteit, vriendschap, gezelligheid en resultaat. Spelers,
ouders en leiders zorgen er samen met de trainers voor dat we allemaal met onze favoriete sport
bezig kunnen zijn en daar veel plezier aan beleven.
Samen willen we er weer een mooi seizoen van maken. Met dit informatieboekje willen we de
belangrijkste informatie delen en gebruiken om afspraken helder te communiceren. Wij
verwachten van iedere ouder een bijdrage. Dit kan variëren van teamleiderschap, vlaggen/fluiten
tijdens een voetbalwedstrijd en/of achter de bar staan in de kantine, helpen in het
wedstrijdsecretariaat maar ook activiteiten vanuit huis behoren tot de mogelijkheden.
Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de organisatorische invulling rondom de wedstrijden.
Vele handen maken licht werk. Samen maken we VVOG, VVOG zijn we samen!
Heel veel sportplezier het komende seizoen!
Jeugdcommissie VVOG
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De gedragsregels
De 7 gedragsregels voor trainers en leiders
1. Coach positief
2. Binding met de club
3. Conformeren zich aan het technische beleid
4. Zorgt voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team
5. Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving
6. Bieden kinderen een veilige omgeving
7. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en scheidsrechters
De 7 gedragsregels voor spelers
1. Nakomen (tijd) afspraken
2. Coachen elkaar positief
3. Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en scheidsrechter
4. Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter
5. Nette omgang met alle materialen
6. Douchen in beginsel ALTIJD na de training en wedstrijd
7. Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden van hun team

De 7 gedragsregels voor ouders
1. Beslissingen accepteren
2. Achter de omheining blijven
3. Aanmoedigen mag wel, coachen niet
4. Gaan respectvol met elkaar om
5. Weten dat teambelang voorop staat
6. Communiceren direct en open met elkaar
7. Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn
In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Je bent bezig met het
opleiden van spelers en het hebben van veel spelplezier!!!
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Vóór de wedstrijden
Afspraken maken
In het begin van het seizoen maakt de jeugdleider afspraken met de ouders. Dit worden gezamenlijke
afspraken waaraan iedereen zich dient te houden. De taak van de jeugdleider is om deze afspraken te
maken en te borgen.
Deze afspraken zijn:
afmelden bij training/ wedstrijd (altijd met opgave van reden en zo vroeg mogelijk)
hoe melden spelers zich af? (de wijze van communiceren)
hoe laat aanwezig bij training en wedstrijd? (zie ook het regelement)
welke informatie deel je met elkaar op de teamsite? (geen vertrouwelijke info)
welke bijdragen verwacht de leider (het team) van de ouders?
corvee schema (iedere week hebben twee spelers corveedienst – kleedkamer)
rijschema (ouders regelen zelf vervanging)
was schema (de was-tas zal wekelijks door iemand worden meegenomen)
innemen van waardevolle - persoonlijke bezittingen (leider verzamelt deze)
wat laat je wel en wat niet achter in de kleedkamer? (zowel “uit” als “thuis”)
het leveren van scheidsrechters vanaf de JO15/MO15 t/m JO19/M019
het leveren van ballenjongens voor de leeftijdsgroep JO13 en JO15/MO15
Kleding en materiaal
De leider krijgt (via de kledingcommissie) de beschikking over wedstrijdtenues voor het team. Leden krijgen
via hun leider aan het begin van het seizoen een wedstrijdtenue, welke aan het eind van het seizoen weer
dient te worden ingeleverd bij de leider. Het wedstrijdtenue is uitsluitend bedoeld voor wedstrijden. Indien
kleding kwijtraakt, dient het betreffend lid dit te vergoeden aan VVOG. Daarnaast ontvangt de leider ook
een waterzak + spons + bidon + ballen + aanvoerdersband.
Als iets weg of kapot is melden bij de leider die het op zijn/haar beurt meldt bij de kledingcommissie of
jeugdcommissie. Bij verlies dient de kleding vergoed te worden. Kapotte of versleten kleding kan bij de
kledingcommissie worden omgeruild.
Er zijn reserveshirts beschikbaar. Indien bij de thuiswedstrijd het shirt van de tegenstander teveel op dat
van VVOG lijkt, zal het thuisteam een andere kleur shirt aantrekken. De reserveshirts liggen op een vaste
plek op te vragen in het wedstrijdsecretariaat. De leider dient de shirts van tevoren te reserveren via het
wedstrijdsecretariaat. Na gebruik dient het team de shirts te wassen en direct daarna weer in te leveren.
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Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)
Bij de oudere jeugd elftallen (JO13 t/m JO19) worden voor de wedstrijddagen gebruik gemaakt van een
Digitaal Wedstrijdformulier (DWF). Dit formulier moet door de elftalleider voor aanvang van de wedstrijd
worden ingevuld. Op de website van de KNVB en in de bestuurskamer is de handleiding aanwezig voor het
gebruik van het DWF. De handleiding is te lang om hier op te nemen. De eerste wedstrijden zal er iemand
van de club aanwezig zijn om de elftalleider de ondersteunen bij het invullen van het DWF.
(Digitaal) Wedstrijdzaken-app
Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen
raadplegen en ook de digitale spelerspas. Vanaf JO8 wordt deze wedstrijden-app gebruikt. Vanaf JO13
moeten de spelers een recente pasfoto zelf uploaden en wordt tijdens de wedstrijden door de
scheidsrechter digitaal de “spelerspas(foto’s)” gecontroleerd. De teammanager vult uiterlijk 15 minuten
voor de wedstrijd de wedstrijdzaken-app in en sluit deze af. De scheidsrechter vult uitslag in. De uitslag
komt gelijk in de voetbal.nl-app en op de website van VVOG.
Informatie voor het invullen
https://www.knvb.nl/assist/assistscheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
Rugnummers hoeven enkel te worden ingevuld bij de selectieteams. Heb je een andere speler
meegenomen; zoek dan deze op naam en klik hem aan.
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Wedstrijden
Tijdige aanwezigheid
De jeugdleider zorgt voor tijdig aanwezig zijn van eigen teamspelers. Dat kan variëren van een half uur tot
een uur voor aanvang van de wedstrijd. Er blijft dan voldoende tijd over voor warmlopen en eventuele
wedstrijdmededelingen.
Ouders wordt zo nodig verzocht om voorafgaand de wedstrijd de velden speelklaar te maken: lijnen
uitzetten, hoekvlaggen plaatsen, doelen op de juiste plek zetten, etc).
Opvang en begeleiding bezoekende teams
De leiders van bezoekende teams worden opgevangen bij het wedstrijdsecretariaat en door de leiders van
de thuisspelende teams. Hij/zij verwijst waar nodig, de teams naar de kleedruimtes en het speelveld. Voor
aanvang van de wedstrijd is het gepast om de jeugdleider(s) van de tegenstander te begroeten.
Coachen tijdens de wedstrijd
Er wordt positief, stimuleren en opbouwend gecoacht. VVOG vindt het van groot belang dat kinderen
plezier houden in het voetbal. Jeugdleiders spelen hier een belangrijke rol in.
Ouders en verzorgers
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het team. Vooral jonge kinderen vinden het leuk als hun
vader, moeder of verzorger langs de lijn staat. Van ouders die langs de lijn staat wordt verwacht dat ze wel
aanmoedigen, maar niet coachen. Ouders kunnen assisteren: waterzak vullen, wedstrijdballen bewaken. Ze
krijgen een functie en worden betrokken bij het spel. Alleen spelers, trainers, leiders, grens-/scheidsrechter
staan op het veld. De dug-out is alleen voor wisselspelers en/of trainers.

Afspraken
Samen regelen met ouders en verzorgers
In principe zal er tussen de teamleider en de trainer afspraken gemaakt worden over wie wat doet. Als
teamleider ben je verantwoordelijk, maar dat betekent natuurlijk niet dat je alle taken zelf hoeft te doen.
Van ouders vragen wij hulp, aandacht en betrokkenheid. Op dit moment zijn er enorm veel
“consumptieleden”, wij zijn geen bedrijf waar betaald wordt voor diensten. Kijk waar je als ouder de
teamleider en trainer kan ondersteunen. Bijvoorbeeld in het halen van limonade na de wedstrijd en het
opvolgen van het was-, rij-, en corvee-schema. Zorg dat je weet wat er binnen het team gebeurd en wat
zich bij de spelers allemaal afspeelt en voel je als ouder verantwoordelijk.

Versie : Augustus 2019

5

Bij problemen richten ouders zich tot teamleiders en teamleiders tot coördinatoren.
Mochten trainers technische vraagstukken hebben, kunnen zij zich ook richten tot de technisch
coördinatoren. Als de reguliere weg niet lijkt te werken, kunnen jullie als ouders natuurlijk altijd om hulp
vragen via de jeugdcommissie.
Kleedkamers en douchen
Bij de thuiswedstrijden, maar ook vaak uitwedstrijden is er voor meisjes en dames aparte
douchegelegenheid. Het is belangrijk om rekening te houden met komende en vertrekkende teams. Laat
kleedkamers schoon en opgeruimd achter. Dit geldt voor zowel thuis als uitwedstrijden. In beginsel kan er
na de training en wedstrijden worden gedoucht. Hierover worden vaak binnen het team afspraken
gemaakt.
Drinken
In de rust of aan het einde van de wedstrijd krijgen de jeugdspelers limonade of thee. Dit wordt in de
kantine klaargezet en dient door de leider of een ouder te worden afgehaald. De leider of een ouder zorgt
dat de tegenstanders ook worden voorzien van drinken. Limonade of de theekannen dienen weer in de
kantine teruggebracht te worden.
Ongevallen EHBO & AED
In het wedstrijdsecretariaat maar ook in de kantine is een verbanddoos. Op het wedstrijdsecretariaat is
bekend wie er EHBO gediplomeerd is. Tevens is er een AED aanwezig.
Vervoer uitwedstrijden
VVOG is bij uitwedstrijden afhankelijk van de ouders van onze spelers. In de aanloop naar een uitwedstrijd
is de leider verantwoordelijk voor het regelen van vervoer. Het is gebruikelijk om bij uitwedstrijden te
verzamelen op onze parkeerplaats aan de Strokelweg en dan gezamenlijk te vertrekken naar de wedstrijd.
In overleg met de leiders kan hiervan worden afgeweken.
Wedstrijden inhalen/verplaatsen
Het verplaatsen van een wedstrijd vanwege bijvoorbeeld te weinig spelers dient altijd voor de originele
speeldatum geregeld te zijn. Dit betekent dat samen met de tegenstander en de wedstrijdsecretaris
uiterlijk voor de originele speeldatum bij de KNVB een nieuwe datum ingediend moet zijn. De leider dient
dit te organiseren. LET OP: teams in de A-categorie dienen een wedstrijd in te halen vóór de
oorspronkelijke speeldatum. Dit dient dus ruim van te voren geregeld te zijn.
Als je een thuiswedstrijd wilt verplaatsen moet je als jeugdleider in verband met de beschikbaarheid van de
velden altijd contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. Doe dit voordat je de tegenstander benadert. Bij
VVOG kan dit door een mail te sturen aan wedstrijdsecretaris. Vermeldt daarbij duidelijk om welke
wedstrijd het gaat en wanneer je de wedstrijd weer wilt inhalen omdat dit door de KNVB wordt vereist bij
het verplaatsen van een wedstrijd.
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Scheidsrechters/wedstrijdbegeleiders
Bij VVOG is helaas een groot tekort aan scheidsrechters. Dit probleem proberen wij op verschillende
manieren op te lossen.
Naast het opleiden van nieuwe scheidsrechters worden jeugdspelers vanaf JO17 t/m JO19 ingeroosterd als
jeugdscheidsrechters bij JO11 t/m JO15. Het kan voorkomen dat er een tekort is aan jeugdscheidsrechters.
In dat geval wordt een beroep op de ouders gedaan.
Daarnaast worden jeugdspelers van JO15 en MO15 aangesteld voor pupillenwedstrijden van JO8.
Dit in het kader van de ontwikkeling en het enthousiasmeren van de jongens en meisjes van JO15.
Wat willen wij hiermee bereiken? Wij hopen hiermee de drempel voor de jeugd minder groot te maken
voor het fluiten van wedstrijden zodat ze enthousiast worden over het fluiten van wedstrijden en misschien
zelfs wel de omschakeling willen maken naar scheidsrechter. Ook het feit dat de teams nu ongeveer een 6 a
8 keer per seizoen aan de beurt zijn om te fluiten willen we qua frequentie omhoog doen zodat het in de
toekomst makkelijker wordt.
Nu is het vaak zo dat een speler of speelster van JO15 vaak op wedstrijden van JO11 of 12 worden
ingedeeld. We hebben afgelopen half jaar gemerkt dat soms deze drempel best hoog is omdat er niet veel
leeftijdsverschil zit tussen de scheidsrechter en de spelers. Het kan in de toekomst overigens nog steeds
gebeuren dat een speler van JO15 op een wedstrijd van JO11 of 12 wordt ingedeeld.
• Leiders van de JO8 -teams, wat vragen wij van jullie?
1. Ontvang de scheidsrechter bij het wedstrijd secretariaat of op het veld en leg hem uit wie u bent.
2. Loop met de scheidsrechter naar de begeleiding van de tegenstander en stel hem voor. Leg ook aan deze
begeleiders uit dat de betreffende scheidsrechter een jong onervaren iemand is en dat “fouten” moeten
worden geaccepteerd.
3. Hou een oogje op alle begeleiders en ouders m.b.t. het onjuist bejegenen van de scheidsrechter en
spreek ze zo nodig aan.
• Leiders van de JO15 en MO15-teams, wat vragen wij van jullie?
1. Informeer uw spelers ruim van te voren om aan het idee te wennen.
2. Laat de speler minimaal een kwartier voor de wedstrijd zich melden bij het wedstrijd secretariaat.
3. Als u de melding krijgt dat uw team voor een wedstrijd is aangesteld zorg er dan op tijd voor dat de
betreffende naam bij de scheidsrechterscommissie terecht komt zodat zij de speler in Sportlink op de
wedstrijd kunnen indelen.
4. Bij de scheidsrechterscommissie en de coördinator van JO15 is een beschrijving van hoe een (pupillen)
wedstrijd gefloten moet worden met bijbehorende instructies voor en achteraf.
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Shake Hands
In vele sporten, ook in het voetbal, is het een goede gewoonte voor aanvang van de wedstrijd de
tegenstander een hand te geven en hem of haar succes te wensen.
Bij VVOG starten wij bij alle jeugdwedstrijden met “shake hands”. Deze uiting van respect is één van de
fysieke maatregelen die wij bij VVOG uitvoeren. In de sport is en blijft sportiviteit en respect de
belangrijkste basis. De strijd om de bal, de winst en de eer gaan bij onze verenging gepaard met een grote
mate van hoogachting, ontzag voor de tegenstander, arbitrage en betrokken vrijwilligers.
“Shake Hands” is een initiatief van de VVOG jeugdafdeling. De uitvoering van “Shake Hands” is een
verplichting. Leiders en aanvoerders stimuleren het team tot uitvoering van bovengenoemd initiatief. Wij
verwachten met de uitvoering van “shake hands” een krachtiger effect op het onderwerp respect in onze
sport. De jeugdleider en aanvoerder van VVOG neemt het initiatief. Informeer vooraf ook de leider van de
tegenpartij.
Uitvoering:
- Spelers respecteren “Shake Hands” en voeren dit bij iedere thuiswedstrijd uit.
- De leiders zijn vooraf geïnformeerd en hebben het team geïnstrueerd.
- De scheidsrechter start op gebruikelijke wijze de wedstrijd met de aanvoerders.
- De teams stellen zich op de middellijn, naast de arbitrage op, in een “line up”.
- Na de tos en gebruikelijke handelingen volgt “Shake Hands”.
- De aanvoerder van VVOG gaat met zijn team langs de scheids- en grensrechters en vervolgens de
tegenstander. “Shake Hands”.
Aansluitend start de scheidsrechter de wedstrijd.
Na afloop van de wedstrijd schudden spelers elkaar wederom de hand. Deze keer niet in de “line up” maar
spontaan bij het verlaten van het veld.
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Beleid
Alcohol/drugs/cafeïne houdende drank
Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als ouders daar
toestemming voor geven. Drugsgebruik is ten strengste verboden!! Bij bezit of gebruik kan per direct het
lidmaatschap ontbonden worden.
Omgang met elkaar
De kernwoorden hiervoor zijn ‘’Respect en Plezier’’. Binnen VVOG en rond de velden zijn dit belangrijke
woorden. Denk hieraan als je een meningsverschil hebt met iemand binnen de vereniging. Bespreek dit dan
in de bestuurskamer en niet op het terras of aan de bar. Scheidsrechters, commissieleden, leiders, trainers
zijn vrijwilligers bij VVOG. Behandel hen dan ook met respect.
Taalgebruik
Let op je taalgebruik richting elkaar. Verenigingsleden mogen elkaar aanspreken op onbehoorlijk
taalgebruik.
Afgelastingen;
Procedure rondom gestaakte wedstrijden is eigenlijk, check de site.
De website VVOG.nl is het officiële communicatiekanaal!
Iemand van de gemeente, veld coördinator en team communicatie doen er alles aan de informatie zo snel
mogelijk bij alle ouders en spelers te krijgen. Achter de schermen zijn hier genoeg mensen erg druk mee,
niet gaan appen of bellen naar coördinatoren en/of andere teamleider maar hou de site in de gaten.
Wijzigingen van wedstrijden/ oefenwedstrijden;
Verzoeken oefenwedstrijden komen binnen en worden gestuurd naar trainer/ teamleider, de
wedstrijdsecretaris bepaalt in overleg met JC of dit kan of past.
Verzoeken wijzigingen wedstrijden altijd via de wedstrijdsecretarissen, nooit via andere teamleiders van
andere verenigingen rechtstreeks. De ervaring leert dat goed bedoeld iets opgelost zou kunnen worden,
echter… escaleert dit of lukt het niet dan hebben we niets officieel en gaat het goed mis.
Ook voor inhaalwedstrijden is de wedstrijdsecretaris de contactpersoon tussen team en de KNVB.
De wedstrijdgegevens op onze site zijn gekoppeld met die van de KNVB en de voetbal app.
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Verenigings(z)(t)aken
Hek open, licht aan, koffiezetten, vlaggen ophangen, velden uitzetten, wedstrijden fluiten,
wedstrijdadministratie beheren, EHBO; het zijn slechts enkele van de zaken die elke week door ouders,
spelers en vrienden van VVOG in orde worden gemaakt. Daarnaast zijn velen ‘door de week’ in de weer
met de organisatie en administratie van wedstrijden, sponsoring, communicatie, evenementen en het
dagelijks reilen en zeilen van de club, zoals onderhoud en bevoorrading.
Afgelopen seizoen zijn er in totaal zo’n 50 (ouders van) leden bijgekomen, en draaien we de club nu met
zo’n 300 vrouwen en mannen. Hierdoor zijn bepaalde zaken beter gaan lopen: zo was afgelopen seizoen de
bezetting van het wedstrijdsecretariaat amper een probleem. Er zijn niet alleen 15 mensen bijgekomen,
maar de ‘nieuwelingen’ waren zo enthousiast dat zij zelf ook weer bekenden hebben gevraagd mee te
helpen.
Om goed te lopen als vereniging hebben we zo’n 400 mensen nodig die zich inzetten voor de club.
Bijvoorbeeld om door de week de kantine open te kunnen doen, voor verfrissing in deze warme tijden of
een aangename kopje warme chocomel als Koning Winter weer voor de deur staat. Of bijvoorbeeld
mensen die willen helpen bij evenementen: De Grote Club-actie, een KNVB toernooi, de vrijwilligersavond.
Een van de zaken die we afgelopen jaar met nieuwe vrijwilligers hebben gedaan, is gekeken waar en
wanneer je iets voor de club kan betekenen en hoeveel tijd je dat kost. Dat overzicht vind je op:
https://www.vvog.nl/clubinformatie/vrijwilligers/vacatures. Vrijwilligerstaken zijn er echt niet alleen op
VVOG: vanuit huis van achter een computer zijn er genoeg administratieve taken die aandacht vragen. Veel
taken vragen slechts een keer per maand je aandacht of iedere week een uur. Erg weinig, als je bedenkt,
dat de mensen die trainingen verzorgen er elke week enkele uren staan voor jouw kinderen.
Jouw inzet heeft niet alleen voor de vereniging (ons allemaal) voordelen. Voor jezelf betekent het dat je de
vrijwilligersbijdrage à €40,- terugkrijgt. Misschien wel belangrijker zijn de meer sociale voordelen die
mensen benoemen: “het geeft een goed gevoel iets terug te doen”, “ik heb nieuwe mensen leren kennen”,
“een unieke leerervaring”, “belangrijk voor op mijn C.V.”, “netwerken”, “maatschappelijk betrokken”.
Wil je dus iets teruggeven aan de 300 mensen die nu al klaar staan voor jou? Meld je dan aan via de link
hierboven of stuur een mailtje naar: vrijwilligers@vvog.nl
Twijfel je nog of heb je nog vragen? Loop dan op zaterdag eens binnen op het wedstrijdsecretariaat: daar
zit op zaterdagmorgen altijd iemand van de Jeugdcommissie. Zo’n iemand net als jij die gezegd heeft: ja, op
mij kun je rekenen!
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Vrijwilligersbijdrage
Spelende leden van VVOG die geen vaste vrijwilligersfunctie hebben, betalen de vrijwilligersbijdrage. De
bijdrage wordt eenmaal per gezin geheven en wordt geïnd bij het oudste spelende gezinslid. De bijdrage
geldt niet voor ondersteunende leden, ereleden en voor de jongste jeugd (Dolfijntjes en Orka’s).

Slotwoord
Heeft u behoefte aan nog meer informatie? Praat eens met de teamleider, zoek je coördinator op, spreek
de JC aan of speur op de site. Hier kun je nog veel meer vinden over bijvoorbeeld;
• Vertrouwenspersoon
• Historie van de club
• Missie en toekomstvisie
• Lief en Leed
• Fysio
• Overige commissies (jeugd-, communicatie-, activiteiten-, administratie,-….)
• Facilitaire zaken

Bijlagen;
Aanstellingsprocedure scheidsrechters
Gedragscode VVOG
Reglement algemeen voor niet selectie jeugd
Teamafspraken jeugdteams
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