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

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!!!

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 verzameld dat)
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.

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.nlapp 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.

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.
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.

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.

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.

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.

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!
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 Orkas).

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

Aanstellingsprocedure scheidsrechters
Voorwoord
In het seizoen 2019-2020 nemen 54 teams van VVOG op zaterdag deel aan de competitie. Voor een aantal
teams (Bijvoorbeeld: VVOG 1, 2, 3, JO19-1, JO17-1) worden de scheidsrechters aangesteld door de KNVB.
Voor de overige teams dient VVOG zelf zorg te dragen voor het aanstellen van verenigings-scheidsrechters.
Gemiddeld komt dit neer op het aanstellen van 25 verenigingsscheidsrechters op een zaterdag. Aangezien
VVOG niet beschikt over 25 verenigingsscheidsrechters, dient een beroep gedaan te worden op vrijwilligers
en op alle teams die op zaterdag thuis spelen. Teneinde dit in goede banen te kunnen leiden, is een
aanstellingsprocedure opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
VVOG 3 krijgt niet altijd een KNVB scheidsrechter, bij JO19-2/JO17-2/JO15-1/JO13-1 komt KNVB
scheidsrechter ook sporadisch voor, meestal in het kader van praktijkopleiding nieuwe scheidsrechters.

Uitgangspunten
1. VVOG heeft een scheidsrechterscommissie die belast en verantwoordelijk is voor het aanstellen van
scheidsrechters.
2. Minimale leeftijd van een scheidsrechter moet 14 jaar zijn
3. De aanstellingsprocedure geldt :
Voor alle B categorie wedstrijden en de A categorie wedstrijden waar geen scheidsrechter
vanuit de KNVB is aangesteld.
Hierbij moet de Scheidsrechter Commissie altijd voorrang verlenen aan de A categorie
wedstrijd
voor alle competitie-, beker- en oefenwedstrijden van de overige teams van VVOG.
4. Leiders en/of trainers mogen niet zelfstandig scheidsrechters gaan zoeken en aanstellen voor hun teams.
Dit geldt voor zowel VVOG - vereniging scheidsrechters, als ook voor scheidsrechters van buiten VVOG.
Alle scheidsrechters worden door de commissie aangesteld en ingedeeld. Nieuwe scheidsrechters kunnen
bij de commissie aangemeld worden.
5. Indien een team een eigen vaste SC kan vinden is dit wel in orde. Dit moet dan doorgegeven worden aan
de commissie. Verplichting om dan bij een ander te hoeven fluiten vervalt niet.
6. Alle oefenwedstrijden moeten gemeld worden bij de Coördinator Oefenwedstrijden.

7. Onder scheidsrechters wordt mede verstaan: de spelbegeleiders ten behoeve van de JO8, JO9 en JO10
teams vanaf seizoen 2018/19.
8. Verzoeken tot wijziging van beker- of competitiewedstrijden moeten worden gemeld bij de betreffende
wedstrijdcoördinator. Alleen zij zijn gerechtigd contact op te nemen met de KNVB. Indien de wedstrijd
definitief wordt verzet dan dient de Scheidsrechters Commissie geïnformeerd te worden
9. Indien op donderdagavond op de VVOG-site bij een wedstrijd in de rubriek ‘scheidsrechter’ is
aangegeven : “zelf regelen”, dient het team zelf zorgdragen voor een scheidsrechter, niet zijnde een
VVOG – verenigingsscheidsrechter en/of KNVB-scheidsrechter uit het bestand van de
scheidsrechterscommissie van VVOG. Degene die dan de wedstrijd leidt, dient lid van de KNVB te zijn.
10. Bij de navolgende activiteiten draagt de Scheidsrechterscommissie primair geen zorg voor de aanstelling
van scheidsrechters:
het Oliebollentoernooi;
de Zuiderzeecup;
het Ome Jan Bouquet toernooi;
overige VVOG-toernooien.
Note: Indien gewenst kan Scheidsrechterscommissie hierbij hulp verlenen en dient de
organisator van het evenement tijdig contact opgenomen te worden met de
scheidsrechterscommissie
11. Alle senioren-, jeugd- en pupillen-teams t/m JO11 hebben in principe recht op een
verengingsscheidsrechter. In geval van onvoldoende beschikbare verenigingsscheidsrechters geldt dat de
indeling zal plaatsvinden afhankelijk van:
de klasse waarin de wedstrijden moeten worden gespeeld;
het aantal beschikbare scheidsrechters;
de competenties waarover de beschikbare scheidsrechters beschikken.
12. Spelers van JO15 en MO15 worden ingedeeld als spelbegeleider op wedstrijden van JO8. Indien het zich
toelaat zullen de spelers per 2 worden ingedeeld zodat ze samen kunnen optrekken.

Toewijzingsbeleid
1.

Bij het ontbreken van een opgeleide verenigingsscheidsrechter wordt voor een wedstrijd van een
jeugdteam bij toerbeurt een team aangewezen om één of twee spelers (afhankelijk van het totaal
aantal benodigde scheidsrechters) te leveren.

2.

De aan te wijzen spelers die als scheidsrechter gaan fungeren, dienen tenminste 2 jaar ouder te zijn
dan de spelers in het team van de door hem/haar te leiden wedstrijd.

3.

Wedstrijden van seniorenteams worden geleidt door een speler van een ander seniorenteam.

4.

In geval van afgelastingen worden de aanstellingen herzien. Echter : gelet op de beschikbare
competenties kan de Scheidsrechterscommissie beslissen dat de aangewezen speler een andere
wedstrijd gaat leiden. Nieuw programma, nieuwe aanstelling.

Slotbepaling
In bijzondere gevallen - betreffende aanstellingen - beslist de Scheidsrechterscommissie en kan er
afgeweken worden van bovengenoemde procedure.

Gedragscode Voetbalvereniging V.V.O.G.
V.V.O.G. heeft in de loop der jaren een zeer goede naam opgebouwd. Om deze goede naam te behouden zijn
wij tot het opstellen van een gedragscode overgegaan. Doel van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag
bij V.V.O.G. wenselijk is. Tevens is een aantal tips gegeven om de ‘logistiek’ voor, tijdens en na de wedstrijd te
verbeteren. In het leven draait het vooral om respect. De gedragscode is dan ook rondom dit thema opgesteld.
De zeven gouden regels van de gedragscode zijn:
1. Respect voor jezelf.
Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als mens en als
lid van de vereniging V.V.O.G.. Als lid van de vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht om zich welkom te
voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld. Als je dit niet zo ervaart dan toon je respect
voor jezelf door dit te melden bij een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.
2. Respect voor anderen.
Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove
beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet
geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd. Leden
van V.V.O.G. gedragen zich op sportpark De Strokel als gastheer ten opzichte van anderen.
3. Respect voor leden onderling.
Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met
elkaar in plaats van over elkaar. Tevens zal men leden ten allen tijden aanmoedigen, zonder daarmee iemand
af te kraken.
4. Respect voor eigen en andermans bezittingen.
Leden van V.V.O.G. zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Tevens zien onze leden er op toe dat
anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te zijn. Leden zien tevens
toe op het gedrag in de kleedkamer, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
5. Respect voor elkaars gezondheid.
Leden van V.V.O.G. zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw, zowel bij thuis als
uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden.
Alcoholgebruik onder de 18 wordt niet toegestaan. Verder wordt, vooral bij de jeugd 18+, matig met alcohol
omgegaan.
6. Respect voor de vereniging.
Leden van V.V.O.G. zullen zich ten allen tijden aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder
verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder
wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de
algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan een van de
bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.

7. Respect voor opgelegde sancties.
Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties/strafmaat naar aanleiding
van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de vereniging de door de KNVB opgelegde boetes en/of in
rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.
Concept Gedragscode versie 1.1 d.d. 25 oktober 2008

Bijlage gedragscode: Tips rondom wedstrijden
Gedrag tijdens wedstrijd
• Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
• Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleiding zich aan de teamleiding van de tegenpartij en aan de
scheidsrechter voor;
• In het veld toont je respect voor elkaar;
• Sportief gedrag betekent accepteren en niet vloeken of schelden en geen discriminerende
opmerkingen;
• De scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in
discussie, maar accepteer hun beslissingen;
• Volg de spelaanwijzingen van de teamleiding op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
• Na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
• Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met de teamleiding of de
trainer;
• Aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld;
• Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;
Gedrag buiten de wedstrijd
• Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
• Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden.
Overleg vooraf met de teamleiding hoe het vervoer georganiseerd is;
• Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleiding, niet via vriendjes etc.;
• Verzamelen op de door de teamleiding afgesproken tijd en plaats;
• Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;
Persoonlijke verzorging
• Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij het shirt in de broek moet en altijd
scheenbeschermers worden gedragen;
• Het dragen van horloges, ringen en kettingen zijn tijdens wedstrijden verboden;
• Spelers douchen zich altijd na de wedstrijd.
Kleedkamers
• Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter gelaten wordt;
• De teamleiding controleert of de kleedkamer schoon is;
• In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
• Roken in de kleedkamer is verboden;
• Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
• Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
• De gedragscode geldt voor iedereen. De teamleiding ziet toe op naleving van de gedragscode;
• De teamleiding weet zich gesteund door het bestuur van de vereniging.

REGLEMENT VOOR SPELERS VAN NIET-SELECTIETEAMS

Dit reglement zorgt er voor dat elke jeugdspeler en zijn/haar ouder(s) precies weet wat
de gedragsregels binnen VVOG zijn. Dit reglement is een aanvulling op de gedragscode
die door VVOG is vastgesteld. Lees dit reglement daarom goed door, zodat je als individu
en als team je aan onderstaande regels houdt.
1. Iedere speler dient op tijd op de training en wedstrijdvoorbereiding te zijn. Bij thuiswedstrijden dien je
op de gestelde tijd voor de wedstrijd aanwezig te zijn, gewoonlijk is dat 45 min. voor aanvang van de
wedstrijd. Bij uitwedstrijden hou je de tijd aan die je door je teamleider wordt meegedeeld.
Spelers die zonder gegronde reden te laat komen, staan in principe niet in de basisopstelling.
2. Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, leiders, trainer,
(assistent)scheidsrechter, tegenstanders en publiek. Zowel mondeling als via de media. (bv.
Facebook of Twitter) Je bent een visitekaartje van VVOG.
3. Tijdens, voorafgaande aan en na voetbalactiviteiten van VVOG wordt er op de accommodatie waar
deze activiteiten plaats vinden alleen de Nederlandse taal gesproken.
4. Neem tijdens trainingen en wedstrijden alleen aanwijzingen aan van de trainer, leiders of andere
aangewezen verantwoordelijke. Luister dus nooit naar aanwijzingen van andere aanwezigen.
5. Iedere speler is verplicht de training te volgen. Iedere speler heeft de mogelijkheid tot het volgen van
een vervangende training. Dit gebeurt vooraf in overleg met de begeleiding.
Als je (alleen om bijzondere redenen) verhinderd bent om te trainen of een wedstrijd te spelen moet
je dit, met een duidelijke reden, tijdig aan de begeleiding kenbaar maken.
6. In principe gaat het trainen altijd door. Mocht een training toch worden afgelast, dan hoor je dit tijdig
van de begeleiding of lees je dat in een mail of op de site (teamsite).
7. Bij afgelastingen van een wedstrijd op zaterdag zal er ter beoordeling van de trainer worden getraind
indien er die dag geen oefenwedstrijd is. Informatie over afgelaste wedstrijden kun je te weten komen
via de media (bv Teletekst), internet (bv. VVOG site), op het sportpark of via de begeleiding.
8. Tijdens de training en wedstrijd draag je geen voorwerpen die voor een ander en / of voor je zelf
gevaar kunnen opleveren (zoals ketting, armband, horloge, oorbel, piercing).
9. Iedere speler behoort zich te houden aan de indeling van de kleedkamer. Bij de training geldt dat jij je
bij iedere training in dezelfde kleedkamer omkleedt; deze kleedkamer wordt op de eerste training
bekend gemaakt. Laat daar geen waardevolle spullen achter.
10. Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd. Zorg er voor dat de
kleedkamer en douches schoon achterblijven (ook bij uitwedstrijden). Elke speler ruimt z’n eigen
spullen op. De laatste twee aanwezige spelers maken na de wedstrijd en training de kleedkamer
schoon. Zij doen, indien van toepassing, de verlichting uit en sluiten de kleedkamer af. Dit wordt
gecontroleerd door de leider.

11. Wanneer je het (trainings)veld opkomt, zorg dan eerst voor een goede warming-up en ga niet direct
op het doel schieten, want daardoor is de kans op een spierblessure erg groot.
12. Na de wedstrijd of training zul je beslist bezweet het veld verlaten. Daarom is douchen een normale
zaak en verplicht. Ter voorkoming van voetschimmel wordt het dragen van badslippers zeer
aangeraden.
13. Na de training of wedstrijd maak je de voetbalschoenen buiten schoon (niet tegen de muur). Meestal
zijn er voorzieningen om de voetbalschoenen schoon te maken.
14. Volgens een corveelijst worden twee spelers aangewezen die ervoor zorgen dat het benodigde
trainingsmateriaal tijdig aanwezig is op het trainingsveld en zij maken na de training het
trainingmateriaal schoon en ruimen dit op in de daarvoor bestemde ruimte.
15. Het dragen van scheenbeschermers is tijdens de training en wedstrijd verplicht.
16. Tijdens de wedstrijd speel je niet met een afwijkend tenue, niet met afgezakte kousen en draag je het
shirt niet over de broek. Bij het dragen van een slidingbroek moet deze dezelfde kleur hebben als de
voetbalbroek.
17. Zorg dat je alle benodigde spullen voor een training of wedstrijd bij je hebt. Controleer de inhoud van
je voetbaltas voordat je naar het voetbalveld gaat. In je voetbaltas hoort o.a. te zitten:
voetbalschoenen, scheenbeschermers, extra veters, sportslip, trainingspak, handdoek, slippers en
shampoo. Tijdens koud weer dien je tijdens de trainingen goed aangekleed te zijn (o.a. trainingspak)
zodat je spieren niet te snel afkoelen. Draag tijdens de trainingen en wedstrijd geen boxershort maar
een sportslip, dit om irritatie te voorkomen. Je bent verplicht om eventueel aangereikte sponsorkleding
te dragen volgens de gemaakte afspraken.
18. Verzorg je voetbalspullen goed en regelmatig (vooral voetbalschoenen). Voor elke training en
wedstrijd dienen je voetbalschoenen schoon te zijn.
19. Verzorg je eigen lichaam goed door:
- Je goed af te drogen na het douchen om huidirritatie te voorkomen.
- Je nagels van je tenen regelmatig te knippen, zodat ze niet in het vlees groeien.
- Geen volledige maaltijd of vette snack voor de training of wedstrijd te nemen.
- Niet te roken, geen alcoholische dranken te nuttigen en geen drugs te gebruiken.
20. Het gebruik van alcoholische drank is voor spelers onder de 18 jaar verboden. Voor spelers van 18
jaar en ouder is ook voor en direct na trainingen en wedstrijden roken en drinken van alcoholische
dranken niet toegestaan.
21. Het beleid van de VVOG Jeugdafdeling is er op gericht om het gebruik van verslavende middelen
voor zover als mogelijk te ontmoedigen. Bedenk dat sporten niet samengaat met roken, alcohol en/of
drugs. Ook is het gebruik van verboden prestatieverhogende middelen bij onze club niet toegestaan.
22. Je dient een blessure tijdig bij de begeleiding te melden. Bij een blessure is er de mogelijkheid om je
te laten behandelen door één van de fysiotherapeuten van VVOG. Inlichtingen hieromtrent zijn te
verkrijgen via de begeleiding.
23. Het is best mogelijk dat je naast het veldvoetbal nog een andere sport of activiteit doet in
verenigingsverband. Hier is natuurlijk niets op tegen als die andere sport of activiteit niet ten koste
gaat van het veldvoetbal. Bedenk wel dat voetbal een teamport is.
24. Als je een probleem hebt met medespelers, leiders of de trainer, dan probeer je dat eerst zelf in goed
overleg met de trainer/leider op te lossen. Ga dus niet met dat probleem naar iemand anders toe die
er niets mee te maken heeft, (ook niet op Facebook) vaak werkt dit averechts en wordt hiermee het
probleem alleen nog maar groter. Als de trainer/leider het probleem niet kan oplossen, zal deze je
doorverwijzen naar de coördinator.

25. Een jeugdspeler kan (tijdelijk) uit het team worden gezet of op andere wijze worden bestraft indien hij
/ zij zich in zijn team misdraagt en zich niet aan dit reglement en de gedragscode van VVOG houdt.
26. Bij de niet-selectieteams wordt een zgn. rouleersysteem gehanteerd. In principe is het zo dat we er
naar streven elke speler zoveel mogelijk speelminuten te geven.
27. Elke speler is verplicht om na overleg tussen de begeleiding van beide teams en/of de coördinator
mee te doen met een ander jeugdteam. Deze speler speelt in principe de eerstvolgende wedstrijd van
zijn eigen team de gehele wedstrijd.
28. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer te spelen en/of te trainen met andere
teams. Voor het deelnemen van een activiteit met teams ingedeeld in een andere afdeling van VVOG
of bij een andere vereniging is vooraf toestemming vereist van de Jeugdcommissie.
29. Eventueel gesponsorde voetbaltenues worden volgens een rouleerschema na een gespeelde
wedstrijd aan een speler meegegeven die ervoor zorgt dat deze spullen voor de volgende wedstrijd
weer schoon en tijdig op het sportpark aanwezig zijn. Deze speler is in de tussenliggende periode
verantwoordelijk voor de meegegeven spullen.
30. Contributie moet middels een automatische incasso op de door de vereniging voorgeschreven wijze
en binnen de gestelde termijn(en) betaald worden.
Een door de KNVB aan jouw opgelegde boete moet je binnen de gestelde termijn betalen.
31. In overleg tussen de Jeugdcommissie en de begeleiding van A, B en C elftallen kunnen per
thuiswedstrijd per elftal twee spelers beschikbaar worden gesteld om een wedstrijd van de pupillen te
fluiten.
Indien je daarvoor aangewezen ent moet je ruimschoots voor aanvang van de door jou te leiden
wedstrijd aanwezig zijn op het wedstrijd secretariaat. Je krijgt daar een fluit en een bal. Na de wedstrijd
lever je deze spullen weer in en onderteken je het wedstrijdformulier. Tijdens het fluiten draag je
toepasselijke kleding en heb je voetbalschoenen aan.
32. Indien een speler zich niet houdt aan dit reglement en de gedragscode van VVOG kunnen er,
afhankelijk van de “overtreding” sancties worden toegepast door het bestuur dan wel de
Jeugdcommissie. De sancties variëren van één of meerdere wedstrijdschorsingen, een schorsing voor
een bepaalde periode of het royeren, dus het niet langer lid zijn van VVOG.
33. Van strafbare feiten o.a. diefstal, vernieling mishandeling of grove beledigingen wordt er door de
vereniging aangifte bij de politie gedaan.

Ouders:
•
•
•
•

•

•

Van ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn bij de sport van hun kind.
De ouders volgen de berichten op de website en teampagina die betrekking hebben op het team van hun kind.
De ouders zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden en conformeren zich aan het rijschema.
Kan iemand niet rijden op de aangewezen dag, dan zorgt diegene zelf voor vervanging. Alle ouders ontvangen
hiervoor een spelerslijst met adressen en telefoonnummers. Wanneer er geen auto in het gezin is of ouders
op zaterdag werken dan wordt verwacht dat ze familieleden vragen om voor vervoer te zorgen. Het is niet de
bedoeling dat telkens dezelfde ouders moeten rijden.
Van de ouders wordt verder verwacht dat ze (de leiding) van het team ondersteunen waar mogelijk, door als
leider te fungeren, door als grensrechter het team te helpen, de Teampagina te beheren, een
wedstrijdverslagje of foto’s maken, limonade halen etc. Niets is verplicht, maar zonder hulp van de ouders kan
het team niet voetballen en is de belasting voor de leider te groot.
Alleen de trainer, leider of grensrechter mogen aanwijzingen aan de spelers in het veld geven. Ouders kunnen
natuurlijk wel aanmoedigen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen en mij te houden aan dit reglement en de gedragscode van VVOG.
Bij “overtreding” hiervan accepteer ik de aan mij opgelegde sanctie.

…………………………………………………. (datum)

…………………………………………………..

…………………………………………….

(naam en handtekening ouder)

(naam en handtekening speler)

TEAMAFSPRAKEN JEUGDTEAMS

De afspraken die de jeugdleider maakt gelden voor alle spelers. De leider geeft ieder teamlid een
afschrift van de gemaakte afspraken en zal spelers (ouders) die zich niet aan de afspraken
houden daarop aanspreken. Het doel is een prettige manier van samenwerken en voorkomen
van frustratie en teleurstellingen van alle betrokkenen. Als spelers een afspraak herhaaldelijk
niet nakomt zal hierover de coördinator worden geïnformeerd. Ook worden de ouders door de
leider in kennis gesteld. Afhankelijk van de situatie zal er in overleg met de coördinator een
sanctie worden opgelegd. De coördinator legt alles vast en informeert zo nodig de
jeugdcommissie. Nadere informatie hierover kun je krijgen van de coördinator of het
jeugdbestuur.

De Jeugdcommissie verwacht van iedere jeugdleider (selectie en niet selectie) dat de
afspraken worden gemaakt en erop toeziet dat afspraken worden nagekomen. Het maken
van duidelijke afspraken is de basis voor een goede samenwerking en voorkomt
onaangename verassingen. Mail een afschrift van de teamafspraken naar de
coördinator.

Hieronder de teamafspraken die sowieso worden afgesproken/ vastgelegd:

- 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 verzameld dat)
- wat laat je wel en wat niet achter in de kleedkamer (zowel “uit” als “thuis”)

