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WELKOM
Voetballen bij VVOG Harderwijk 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 elke keer weer
een mooi seizoen van maken. Met
deze informatiegids willen we de
belangrijkste informatie delen en vooral
ook gebruiken om afspraken helder
te communiceren. Wij verwachten
van iedere ouder een bijdrage. Dit kan
variëren van teamleiderschap, vlaggen/
fluiten tijdens een voetbalwedstrijd,
achter de bar staan in de kantine, helpen
op het wedstrijdsecretariaat, maar ook
activiteiten vanuit huis behoren tot de
mogelijkheden.

Allereerst heten wij je van harte welkom
bij Voetbal Vereniging Ons Genoegen
(VVOG Harderwijk). Wij hopen dat
jouw zoon of dochter een sportieve
en plezierige tijd bij de vereniging zal
hebben.
Wekelijks zijn er ca. 650 jeugdvoetballers
actief bij onze voetbalvereniging. Zij
trainen en spelen wedstrijden op ons
prachtige sportpark De Strokel. Om de
jeugdspelers daartoe de gelegenheid
te geven, zijn er veel vrijwilligers nodig.
Meestal zijn dat ouders en/of verzorgers.
Deze vrijwilligers zien tal van zaken op
zich afkomen, zoals; wat zijn de regels?
hoe zit het met de kleding en wie wordt
onze trainer? Om op deze en tal van
andere vragen een antwoord te geven,
is er deze Jeugd Informatiegids.

Ieder jeugdteam is zelf verantwoordelijk
voor de organisatorische invulling
rondom de wedstrijden. Vele handen
maken licht werk.

Wij hopen dat deze eerste kennismaking
een goed beeld geeft van onze
vereniging. Mochten er desondanks nog
vragen zijn, schroom niet om deze te
stellen. Bij wie je met welke vraag terecht
kunt, hopen wij duidelijk te maken in
deze gids.

Samen maken we VVOG,
			
VVOG zijn we samen!
Namens de jeugdcommissie wensen we je heel veel
sportplezier bij VVOG Harderwijk!
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JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie wordt ondersteund
door
de
organisatorische
en
technische
coördinatoren.
Binnen
elke leeftijdscategorie hebben de
teamleiders en ouders zo een eigen
aanspreekpunt.
De
technische
coördinatoren werken nauw samen met
het Hoofd Jeugdopleidingen.

Binnen de jeugdcommissie zorgen we
er samen met de diverse coördinatoren
voor dat er inmiddels meer dan 45
jeugdteams kunnen trainen en hun
wedstrijden kunnen spelen. Hierbij
bewaken we het beleid, de reglementen,
organiseren we diverse activiteiten en
ondersteunen we de coördinatoren,
trainers en teamleiders met gesprekken,
meetings en materialen.

Aangezien de jeugd de grootste afdeling
bekleed binnen VVOG Harderwijk,
zijn er vele commissies die nauw
samenwerken om alle jeugd te kunnen
laten voetballen en de jeugdcommissie
hierbij te helpen. Contactgegevens
van deze vrijwilligers staan op de site:
www.vvog.nl/jeugdcommissie.

Alle leden van de jeugdcommissie
hebben een specifiek aandachtspunt
waardoor er optimale aandacht is voor
alle onderdelen binnen de jeugdsectie.
De verdeling van de taken kun je vinden
op www.vvog.nl/jeugdvoetbal.

De jeugdcommissie schept voorwaarden voor het jeugdvoetbal door:
• Selectie op basis van leeftijd, capaciteit
en ambities.

• Een goed jeugdbeleid. Uitgaande van
de (leeftijd typische) mogelijkheden
van de jeugd, streven wij naar een
goede balans tussen prestatie- en
recreatie gericht sporten.

• Het organiseren van jeugdwedstrijden,
toernooien en nevenactiviteiten.
• Een
goede
communicatie
en
wisselwerking met en tussen de
jeugdleiders, trainers en ouders, onder
andere door het periodiek organiseren
van kaderavonden voor trainers,
leiders en ouders.

• Een goede jeugdopleiding; door het
geven van voetbalgerichte trainingen
en begeleiding, waardoor elke
jeugdspeler op een voor hem/ haar
zo hoog mogelijk niveau kan spelen.
• Werving,
ondersteuning
en
begeleiding van jeugdleiders en
trainers, o.a. door het aanbieden van
opleidingen, middelen en faciliteiten.

• Het doen naleven van gedragsregels
en, indien nodig, het uitspreken van
sancties ten aanzien van jeugdspelers.
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AANGEMELD,
HOE NU VERDER?
Als je je aanmeldt bij VVOG Harderwijk,
proberen we je zo snel mogelijk te laten
trainen en spelen. Achter de schermen
bij VVOG Harderwijk moeten daarvoor
wel een aantal zaken geregeld worden.
Je aanmelding gaat eerst naar de
ledenadministratie, die er voor zorgt dat
je ingeschreven staat als lid van VVOG
Harderwijk. Daarna gaat je aanmelding
naar de coördinator van de sectie waar
je, op basis van je geboortejaar, bij hoort.
Als je je aanmeldt tijdens het seizoen,
probeert de coördinator je een keer mee
te laten trainen met een bestaand team,
zodat we kunnen inschatten in welk team
je het beste kan worden ingedeeld (dat
hoeft dus niet het team te zijn waarbij je
op proef getraind hebt). Meestal kun je
dan na 2 of 3 weken meespelen. Je hoort
dat van de coördinator, de trainer of
leider van het team waar je bij komt.

Soms zijn alle teams vol en kun je een
tijdje alleen maar meetrainen. Als ook dat
vol zit kom je tijdelijk op een wachtlijst.
JEUGD INFORMATIEGIDS

Meld je je aan het eind van het seizoen
of tijdens de vakantiemaanden aan, dan
kun je meestal snel (maar voorlopig) in
een team worden ingedeeld. Zodra we je
hebben zien spelen of trainen, volgt dan
de definitieve indeling.

INDELEN
Jaarlijks worden de jeugdteams opnieuw
ingedeeld. Deze indeling gebeurt voor
de selectieteams door de technische
commissie. De overige teams worden
ingedeeld door de organisatorische
coördinatoren. Trainers en leiders van
het “oude” team hebben hierbij een
adviserende rol.
De jeugdcommissie streeft ernaar om
de indeling aan het einde van elk seizoen
gereed en verspreid te hebben. Vaak is
dit een voorlopige indeling, omdat in de
zomervakantie nog wijzigingen kunnen
optreden. Na de zomervakantie, voor de
start van de nieuwe competitie, worden
de indelingen snel definitief. De trainers
en teamleiders roepen de nieuwe teams
zo snel mogelijk bij elkaar voor een
eerste training of oefenwedstrijd.
In principe wordt de teamindeling tot
aan de winterstop gehandhaafd en
kunnen in de winterstop herindelingen
plaatsvinden. Incidenteel is het soms
nodig om een enkele speler door te
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onderdeel van een teamsport. Dit
betekent dat er buiten ziekte of blessure
eigenlijk geen excuus is om niet te komen
trainen (met schoolverplichtingen wordt
natuurlijk wel rekening gehouden).
Mocht jouw zoon/ dochter toch een
training niet aanwezig kunnen zijn, laat
dit dan tijdig weten. Meld je persoonlijk
af bij de trainer! Aan het begin van het
seizoen worden de telefoonnummers
van de trainers en leiders bekend
gemaakt. Bedenk dat een trainer ook
een vrijwilliger is die het fijn vindt dat er
voldoende (zo mogelijk alle) kinderen
aanwezig zijn.

schuiven als gevolg van blessures in
andere teams. Dit gebeurt altijd in
overleg met speler, leiders en trainers.
Soms zijn er in één leeftijdscategorie zo
veel nieuwe aanmeldingen dat er na de
winterstop een nieuw team kan starten.
Door de coördinatoren wordt dit dan
gecommuniceerd.

TRAINEN
De vereniging draagt er zorg voor dat elke
speler minimaal eenmaal per week kan
trainen. De selectieteams trainen onder
leiding van een gediplomeerde en/of
ervaren trainer. Omdat er meestal niet
voor elk team dergelijke ervaren mensen
beschikbaar zijn (VVOG Harderwijk
draait op vrijwilligers) zullen de
trainingen voor de andere teams veelal
verzorgd worden door ouders met een
voetbalachtergrond en door mogelijk
beschikbare stagiaires. Daarnaast zijn
er ook enthousiaste jeugdleden die als
trainer of assistent trainer bij een team
kunnen optreden.

Om te voorkomen dat blessures
ontstaan, moet elk team voor iedere
training en iedere wedstrijd een goede
gezamenlijke warming-up doen, dit
verhoogt bovendien de teamspirit.
Voor selectieteams geldt dat er twee
keer getraind wordt. Een plaats in een
selectieteam betekent ook dat men
bereid moet zijn om twee keer per week
te trainen. Zo niet, geef dit dan tijdig
aan. Minder frequent bezoek aan de
trainingen kan betekenen dat gekozen
wordt voor het niet opstellen in de
wedstrijd en/ of plaatsing in een lager
team. In principe gaan de trainingen
(dus in weer en wind) door, tenzij de
trainer anders aangeeft. De kleding voor
de training moet zelf worden verzorgd,
denk om scheenbeschermers.

Het vinden van geschikte trainers is erg
lastig, daarom rekenen we op zo veel
mogelijk medewerking van mensen
met voetbalervaring. VVOG Harderwijk
beschikt over de mogelijkheid om zelf
trainers op te leiden. Daarnaast kunnen
trainerstalenten een trainerscursus bij
de KNVB volgen (op kosten van VVOG
Harderwijk). We gaan er dan wel vanuit
dat ze een aantal jaren trainer bij onze
vereniging blijven.
Trainingsbezoek

is

een

wezenlijk
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WAT VERWACHTEN WIJ
VAN U?
Zoals leden verwachtingen van VVOG
Harderwijk
hebben,
heeft
VVOG
Harderwijk dat ook van leden. We
verwachten van de leden en ouders/
verzorgers
betrokkenheid
bij
de
vereniging. Die betrokkenheid kan
zich op vele manieren manifesteren.
Bijvoorbeeld een actieve functie op
sportief gebied, leider of trainer, tot
een meer passieve bijdrage door
bijvoorbeeld op de zaterdag aanwezig
te zijn als supporter van jouw zoon of
dochter en op gezette tijden vervoer
naar uitwedstrijden te verzorgen.
Omdat het verenigingswerk berust op
vrijwilligerswerk, wordt er een dringend
beroep gedaan op alle leden en ouders
om zich op enigerlei wijze in te spannen.
Met de contributie die door leden wordt
betaald, worden de kosten opgevangen
maar niet de handjes die nodig zijn om
alle taken te doen.
VVOG Harderwijk kent heel veel
jeugdteams. Dit betekent dat er elk jaar
veel moeite moet worden gedaan om
vrijwilligers bereid te vinden onze spelers
te trainen en op zaterdag te begeleiden.
Echter, ook in tal van andere zaken zijn
vrijwilligers noodzakelijk. Als jij tijd hebt,
hoe beperkt misschien ook, en je wil je
inzetten voor VVOG Harderwijk, schroom
dan niet en meld je aan bij iemand van
de jeugd- of vrijwilligerscommissie.
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GEDRAGSREGELS
VVOG Harderwijk; de leiders, trainers,
vrijwilligers, bestuurders en niet te
vergeten al onze gasten die ons mooie
sportpark bezoeken, kunnen wij op een
sportieve wijze een bijdrage leveren aan
ons gezamenlijke doel.

VVOG Harderwijk heeft in de afgelopen
jaren een goede naam opgebouwd in
het amateurvoetbal. Om deze goede
naam te behouden, heeft VVOG
Harderwijk gemeend een gedragscode
op te moeten stellen. Hieronder vind
je de zeven gouden regels die in de
gedragscode benoemd worden.

Wij willen samen met jullie werken
aan
het
hoofddoel
RESPECT!
www.vvog.nl/gedragscode.

Door met respect met elkaar om te
gaan, en dan bedoelen wij alle leden van

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 plezier!
-9-
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DE 7 GEDRAGSREGELS
VOOR...
TRAINERS & LEIDERS

SPELERS

OUDERS

Coach positief

Kom (tijd)afspraken na

Accepteer beslissingen

Zorg voor binding
met de club

Coach elkaar positief

Blijf achter de
omheining

Conformeer jezelf aan
het technische beleid

Laat UIT en THUIS de
kleedkamer netjes achter

Moedig aan,
maar coach niet

Zorg voor een plezierige
sfeer binnen jouw team

Heb een nette omgang
met alle materialen

Ga respectvol met
elkaar om

Verantwoordelijk
voor teamregels en
handhaving

Douche in beginsel
ALTIJD na de training en
wedstrijd

Weet dat teambelang
voorop staat

Bied kinderen
een veilige omgeving

Ben zo veel mogelijk, ook
bij blessure, aanwezig bij
trainingen en wedstrijden

Communiceer direct en
open met elkaar

Help respect te
ontwikkelen voor
medespelers,
tegenstanders, grensen scheidsrechters

Toon respect voor trainer,
leider, teamgenoten,
tegenstander, grensen scheidsrechters

Stimuleer jouw kind
afspraken na te komen
en op tijd te zijn

JEUGD INFORMATIEGIDS
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SAMEN MAKEN WE VVOG
VVOG ZIJN WE SAMEN

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. Het
maken van duidelijke afspraken is de
basis voor een goede samenwerking en
voorkomt onaangename verassingen.
Hiervoor zou ook de teampagina op de
VVOG Harderwijk site kunnen dienen.
De teamleider is tevens een belangrijk
schakel- en aanspreekpunt voor en
tussen ouders en jeugdcommissie.
Samen regelen met ouders /
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”, echter, 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 corveeschema. Zorg dat je
weet wat er binnen het team gebeurt,
wat zich bij de spelers afspeelt en voel je
als ouder verantwoordelijk.

JEUGD INFORMATIEGIDS

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 reglement)
• welke informatie deel je met
elkaar op de teamsite? (geen
vertrouwelijke info)
• welke bijdragen verwacht de leider
(het team) van de ouders?
• corveeschema
(iedere
week
hebben twee spelers corveedienst)
• rijschema (ouders regelen zelf
vervanging)
• was schema (de wastas zal
wekelijks door iemand worden
meegenomen)
• innemen
van
waardevolle/
persoonlijke bezittingen (leider
verzamelt deze)
• wat laat je wel/niet achter in de
kleedkamer? (zowel “uit” als “thuis”)
• het leveren van scheidsrechters
vanaf de JO14/JO15/MO15 t/m
JO19/M019
• het leveren van ballenjongens voor
de leeftijdsgroep JO13, JO14 en
JO15/MO15
Drink voor, tijdens en/of na de
wedstrijden regelmatig samen een kopje
koffie en houd de communicatie open
en helder.
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Als ouder ben je altijd verantwoordelijk
voor het gedrag van je kind. Dit geldt
tijdens de trainingen en wedstrijden op
het veld, maar ook in de kleedkamers,
het fietsenhok en op andere plekken
binnen ons prachtige sportcomplex.

Wij vragen de teamleider ook een was
schema te maken, om tenues van elk
team in identieke staat houden en
kleurverschil te voorkomen. Dit betekent
dat de was na een wedstrijd door één
van de ouders dient te worden gedaan.

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 iets weg of kapot is, geef dit dan
aan 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.

Als de reguliere weg niet lijkt te werken,
kunnen jullie als ouders natuurlijk altijd
om hulp vragen via de jeugdcommissie
o.a. via jeugdcommissie@vvog.nl.

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
dit wedstrijdtenue, deze dient aan het
eind van het seizoen weer te worden
ingeleverd. Het wedstrijdtenue is
uitsluitend bedoeld voor wedstrijden.
Daarnaast ontvangt de leider ook
een waterzak, spons, bidons, ballen,
aanvoerdersband.

Indien bij de thuiswedstrijd het shirt
van de tegenstander teveel op dat van
VVOG Harderwijk lijkt, zal het thuisteam
een andere kleur shirt aantrekken.
De reserveshirts liggen op een vaste
plek en zijn op te vragen bij 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.
Voor meer informatie over het sponsoren

Je hoeft dus geen shirt, broek en kousen
van VVOG Harderwijk te kopen, deze
krijg je in bruikleen van de club. Zelf
moet je zorgen voor voetbalschoenen,
scheenbeschermers (verplicht, óók
tijdens de training) en als het buiten wat
frisser wordt, een trainingspak.
- 13 -
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van andere kleding, zoals trainingspakken
of teamtassen, kun je een mail sturen
naar
sponsorcommissie@vvog.nl
of
kleding@vvog.nl.
Accommodatie
Sportpark De Strokel beschikt over
een 8-tal velden, waarvan een
tweetal kunstgrasvelden die ook als
trainingsvelden worden gebruikt. De
accommodatie is van de club zelf, waarbij
wij de velden huren van de gemeente.
Het gebruik van de accommodatie is
iets waar wij veel waarde aan hechten.
Wij willen graag dat ons sportpark netjes
blijft, dus doe het afval in de daarvoor
bestemde afvalbakken. Het onderhoud
van de velden wordt verzorgd door
de gemeente. Het onderhoud en
de schoonmaak van de rest van de
accommodatie wordt veelal door
vrijwilligers gedaan. Dus laten wij er
samen voor zorgen dat wij ons sportpark
schoon houden!
Vooral na de trainingen vragen wij extra
aandacht voor:
• het opruimen van materialen op de
daarvoor bestemde plekken
• het uitdoen van de veldverlichting
• het fatsoenlijk achterlaten en afsluiten
van de kleedkamers én toegangshekken
Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)
Bij de oudere jeugd elftallen (JO13 en
hoger) wordt voor de wedstrijddagen
gebruik gemaakt van een Digitaal
Wedstrijdformulier (DWF). Dit formulier
moet door de teamleider voor aanvang
van de wedstrijd worden ingevuld. Op
JEUGD INFORMATIEGIDS

de website van de KNVB en die van
VVOG Harderwijk is de handleiding
aanwezig voor het gebruik van het DWF.
De eerste wedstrijden zal er op het
wedstrijdsecretariaat iemand aanwezig
zijn om de teamleider de ondersteunen
bij het invullen van het DWF.

Voetbal.nl (wedstrijdzaken) app
Ieder lid (speler of staf) kan via de
Voetbal.nl app zijn of haar persoonlijke
programma en uitslagen raadplegen.
Ook de digitale spelerspas kan hij
of zij daar terug vinden. Vanaf JO8
wordt deze Voetbal.nl app gebruikt.
Vanaf JO13 moeten de spelers zelf
een recente pasfoto uploaden en
wordt voor de wedstrijden door de
scheidsrechter digitaal de “spelerspas
(foto’s)” gecontroleerd. In deze app heet
de teamleider “teammanager”.
De teamleider (of staf) vult uiterlijk 15
minuten voor de wedstrijd de KNVB
Wedstrijdzaken app in en sluit deze
af. De scheidsrechter vult de uitslag
in. Deze wordt meteen zichtbaar in de
- 14 -

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.

Voetbal.nl app en op de website van
VVOG Harderwijk.
Informatie voor het invullen van de KNVB
Wedstrijdzaken app kun je ook vinden
op de website van de knvb: www.knvb.nl.

Als je een thuiswedstrijd wilt verplaatsen,
moet je als jeugdteamleider in verband
met de beschikbaarheid van de velden
ook altijd contact opnemen met de
wedstrijdsecretaris. Vermeld daarbij
duidelijk om welke wedstrijd het gaat
en wanneer je de wedstrijd weer wilt
inhalen.

Rugnummers hoeven enkel te worden
ingevuld bij de selectieteams. Heb je een
andere speler meegenomen; zoek deze
dan op naam op, en klik hem aan.
Wedstrijden inhalen/verplaatsen
In alle gevallen dient altijd eerst
contact opgenomen te worden met de
wedstrijdsecretaris. Het verplaatsen van
een wedstrijd vanwege bijvoorbeeld
te weinig spelers, dient altijd voor de
originele speeldatum geregeld te zijn.
De wedstrijdsecretaris (en niet de leider
en/of trainer!) neemt contact op met
de tegenstander. Voor de originele
speeldatum dient bij de KNVB een
nieuwe datum ingediend te zijn. Een
oplossing kan zijn dat er spelers vanuit
andere teams gevraagd worden.

De tegenstander is niet verplicht om aan
dit verzoek mee te werken. In dit geval
dient de wedstrijd alsnog gespeeld te
worden. Bij niet spelen wordt er door
de KNVB een boete opgelegd en deze
wordt dan aan het team doorberekend.
Voor
alle
voetbalteams
is
wedstrijdsecretaris te bereiken
wedstrijdsecretariaat@vvog.nl.

- 15 -
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Nieuw bij VVOG Harderwijk?
Shop je eerste trainingsetje:
vvog.sdteamsport.nl

WEDSTRIJDEN
thuiswedstrijd de velden speelklaar te
maken; lijnen uitzetten, hoekvlaggen
plaatsen, doelen op de juiste plek zetten,
etc.

In principe beginnen de thuiswedstrijden
voor ieder team op dezelfde vaste
tijd. De uitwedstrijden beginnen op
wisselende tijden. Dit komt door de
voorkeurstijden die iedere club voor zijn
teams aan de KNVB heeft doorgegeven.
Het wedstrijdprogramma staat op de
site van VVOG Harderwijk en bovendien
in de Voetbal.nl app.

Opvang en begeleiding bezoekende
teams
De leiders van bezoekende teams
worden
opgevangen
op
het
wedstrijdsecretariaat. Het secretariaat
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, stimulerend en
opbouwend gecoacht. VVOG Harderwijk
vindt het van groot belang dat
kinderen plezier houden in het voetbal.
Jeugdleiders spelen hier een belangrijke
rol in. Als de trainer aanwezig is dan
bepaalt deze de opstelling en is hij/zij
verantwoordelijk voor de wissels.
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 staan, wordt
verwacht dat ze wel aanmoedigen, maar
niet coachen. Alleen spelers, trainers,
leiders, grens-/scheidsrechters staan
op het veld. De dug-out is alleen voor
wisselspelers en/of trainers.

Tijdige aanwezigheid
De jeugdleider zorgt voor het 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
de warming-up en eventuele wedstrijd
mededelingen. Ouders wordt, zo
nodig, verzocht om voorafgaand de
- 17 -
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Kleedkamers en douchen
Op trainingsavonden hebben de trainers
een sleutel om de kleedkamers te
openen. De indeling van de kleedkamers
op wedstrijddagen wordt geregeld door
iemand van het wedstrijdsecretariaat.
Het is belangrijk om rekening te houden
met komende en vertrekkende teams.
Bij de thuiswedstrijden, maar ook vaak
bij uitwedstrijden, is er voor meisjes een
aparte douchegelegenheid.
De
kleedkamers
moeten
op
wedstrijddagen gedeeld worden en
kunnen dus NIET op slot. Laat GEEN
waardevolle bezittingen achter. De leider
neemt deze spullen in en is hiervoor
verantwoordelijk. Of nog beter, laat deze
spullen thuis! De vereniging accepteert
geen aansprakelijkheid.
Bij het verlaten van de kleedkamer
controleert de teamleider of trainer
of er niets achtergebleven is. Laat
kleedkamers vooral ook schoon en
opgeruimd achter. Dit geldt voor zowel
thuis- als uit- wedstrijden. Wij vragen
de leider dit te controleren, ook op
de trainingsavond! Het maken van
een corveeschema kan helpen deze
verantwoordelijkheid te delen. Het is
gebruikelijk dat er na de trainingen
en wedstrijden gezamenlijk wordt
gedoucht. Hierover worden 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
JEUGD INFORMATIEGIDS

kantine bij het limonade uitgiftepunt
klaargezet en dient door de leider of een
ouder te worden afgehaald. De leider
of ouder zorgt dat de tegenstanders,
wedstrijdleiders
en
scheidsrechter
ook worden voorzien van drinken. Het
dienblad/kannen dienen weer in de
kantine teruggebracht te worden, de
leider ziet hierop toe.

Vervoer uitwedstrijden
VVOG Harderwijk 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 of in ieder
geval voor het maken van een rijschema.
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.
Ongevallen EHBO & AED
Op het wedstrijdsecretariaat, maar ook
in de kantine ligt een verbanddoos. Op
het wedstrijdsecretariaat is ook bekend
wie er EHBO gediplomeerd is. Bovendien
is daar een AED aanwezig en ligt er een
noodplan in geval van calamiteiten.
- 18 -

SHAKE HANDS
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 Harderwijk neemt
het initiatief. Informeer vooraf ook de
leider van de tegenpartij.

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 Harderwijk starten
wij bij alle jeugdwedstrijden met “Shake
Hands”. Deze uiting van respect is één
van de fysieke maatregelen die wij
bij VVOG Harderwijk 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
vereniging gepaard met een grote mate
van RESPECT voor de tegenstander,
arbitrage en alle betrokken vrijwilligers.

Uitvoering:
• De 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, in een “line up”,op
• Na de tos en gebruikelijke handelingen
volgt “Shake Hands”
De
aanvoerder
van
VVOG
Harderwijk gaat met zijn team
langs de scheids- en grensrechters
en
vervolgens
langs
de
tegenstander

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
bij het verlaten van het veld.

“Shake Hands” is een initiatief van de
VVOG Harderwijk jeugdafdeling. De
uitvoering van “Shake Hands” is een
- 19 -
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SCHEIDSRECHTERS OF
WEDSTRIJDBEGELEIDERS
De wedstrijd staat onder leiding van een
scheidsrechter. Bedenk goed dat dit
veelal vrijwilligers zijn, die hiermee het
voetbalplezier van jou en je kind mogelijk
maken. Zeker bij VVOG Harderwijk
zijn veel eigen leden op zaterdag
scheidsrechter. Commentaar op de
scheidsrechter wordt niet getolereerd,
niet van spelers, trainers, teamleiders
én niet van ouders. Bij VVOG Harderwijk
is helaas een groot tekort aan
scheidsrechters. Dit probleem proberen
wij op verschillende manieren op te
lossen.

de teams nu ongeveer een 6 á 8 keer per
seizoen aan de beurt zijn om te fluiten,
willen we qua frequentie opvoeren
opdat het in de toekomst alleen maar
makkelijker wordt.
Nu is het vaak zo dat een jeugdspeler
van JO14/JO15 op wedstrijden van JO11
of JO12 wordt ingedeeld. We hebben
gemerkt dat deze drempel best hoog
is, omdat er niet veel leeftijdsverschil zit
tussen de scheidsrechter en de spelers.
Het kan in de toekomst overigens nog
wel steeds voorkomen dat een speler
van JO15 op een wedstrijd van JO11 of
JO12 wordt ingedeeld.

Het lukt niet altijd om voor alle (thuis)
wedstrijden een scheidsrechter te
vinden. In dat geval vragen wij ouders te
helpen. Vanaf de JO13 zal aan de ouders
ook gevraagd worden als assisten
scheidsrechter te fungeren.
Jeugdspelers vanaf JO17 worden
ingeroosterd als jeugdscheidsrechters
bij JO11 t/m JO15. Jeugdspelers
van JO14/JO15 worden aangesteld
als
wedstrijdbegeleider
voor
pupillenwedstrijden van JO8. Wij hopen
hiermee het fluiten van wedstrijden een
gewone, maar vooral ook noodzakelijke,
taak te laten zijn. We geloven dat het
goed is voor de ontwikkeling en hopen
zo de jeugd te enthousiasmeren zelf
scheidsrechter te worden. Het feit dat

JEUGD INFORMATIEGIDS
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TEAMLEIDERS, WAT
VRAGEN WIJ VAN JULLIE?
JO8 T/M JO13

VANAF JO14

Ontvang de wedstrijdbegeleider bij
het wedstrijdsecretariaat of op het
veld en leg hem uit wie je bent

Informeer spelers ruim van te voren
om aan het idee te wennen

Loop met de scheidsrechter naar de
begeleiding van de tegenstander en
stel hem/haar voor. Leg ook aan deze
begeleiders uit dat de betreffende
scheidsrechter een jong, onervaren
iemand is en dat “fouten” moeten
worden geaccepteerd

Als je de melding krijgt dat je 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

Hou een oogje op alle begeleiders en
ouders m.b.t. het onjuist bejegenen
van de scheidsrechter en spreek ze zo
nodig aan

Laat de speler zich minimaal een
kwartier voor de wedstrijd melden bij
het wedstrijdsecretariaat

Bij de scheidsrechterscommissie,
de coördinator van JO14/JO15
en op de site is een beschrijving/
handleiding te vinden w.b. het fluiten
van een pupillenwedstrijd inclusief
bijbehorende instructies voor- en
achteraf

We zien het als taak de jeugd op te leiden tot scheidsrechter. We bieden ouders/
verzorgers die het leuk vinden ook een opleiding tot scheidsrechter aan.

- 21 -
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Spelregelbewijs
Voor ALLE JO17/M017 – junioren
jeugdleden is het verplicht om het officiële
spelregelbewijs van de KNVB te halen.
Deze leden ontvangen van de KNVB een
mail met de benodigde inloggegevens.
Het is de bedoeling dat de spelers,
na ontvangst van de inloggegevens,
zelf met deze toets aan de slag gaan.
Omdat VVOG Harderwijk boetes kan
ontvangen voor het niet behalen van dit
spelregelbewijs kan de jeugdcommissie
besluiten je speelgerechtigheid (tijdelijk)
te blokkeren.
Ballenjongens en -meisjes
Een speciale beleving voor onze jeugd
om het spel van heel dichtbij te volgen.

JEUGD INFORMATIEGIDS

Er staan ballenjongens en -meisjes
langs het speelveld bij de wedstrijden
van ons eerste elftal. Dit is één van
de voorwaarden voor het spelen op
het huidige niveau. Naast een goede
wedstrijd- en veiligheidsorganisatie
wordt er van de club verwacht dat er
jongens en/of meiden langs het veld
zitten die bij een uitbal deze zo snel
mogelijk weer in het spel brengen. Het
indelen van die jongens en meisjes
wordt door de jeugdcommissie gedaan.
De jongens en meisjes worden goed
opgevangen en begeleid. Het is een
speciale beleving zo dicht bij het veld.
Een bijkomend voordeel is dat we zo
de betrokkenheid met ons eerste elftal
vergroten.
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VERENIGINGSZ(T)AKEN
bij evenementen; De Grote Clubactie,
het Sinterklaasfeest, toernooien en de
vrijwilligersavond.

Hek open, licht aan, koffie zetten, 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 Harderwijk 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.

Een van de zaken die we recent 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:
www.vvog.nl/vacatures. Vrijwilligerstaken
zijn er echt niet alleen op het terrein
van VVOG Harderwijk; ook vanuit huis
kunnen er genoeg administratieve taken
gedaan worden. Veel taken vragen
slechts één keer per maand je aandacht
of iedere week een uur. Erg weinig, als je
bedenkt, dat de mensen die trainingen
verzorgen en geven er elke week enkele
uren staan voor jouw kind(eren).
Jouw inzet heeft niet alleen voor de
vereniging 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., de kans om te netwerken,
maatschappelijk betrokken.

Momenteel draaien we de club met
zo’n 300 vrouwen en mannen. Om als
vereniging goed te lopen 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 warme tijden
of een aangenaam kopje warme koffie
bij slecht en koud weer. Maar ook
bijvoorbeeld mensen die willen helpen

Spelende leden van VVOG Harderwijk
die geen vaste vrijwilligersfunctie
hebben, betalen de vrijwilligersbijdrage.
De bijdrage wordt eenmaal per gezin
geheven en wordt geïnd bij het oudst
- 23 -
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spelende gezinslid. De bijdrage geldt niet
voor ondersteunende leden, ereleden
en voor de jongste jeugd (Dolfijntjes en
Orka’s).
Wil je dus iets teruggeven aan de 300
mensen die nu al klaar staan voor jou
en jouw kind? Meld je dan aan via www.
vvog.nl/lid 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 iemand, die net als jij
gezegd heeft: “ja, op mij kun je rekenen!”
Als vrijwilliger kun je er op rekenen dat je
warm onthaald wordt.

ALGEMENE INFORMATIE
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.
Meer informatie over reglementen,
statuten en beleidszaken kun je vinden
op de site www.vvog.nl/beleid.
Omgang met elkaar
De kernwoorden hiervoor zijn ‘’Respect
en Plezier’’. Binnen VVOG Harderwijk
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. Let op je taalgebruik richting
elkaar, verenigingsleden mogen elkaar
aanspreken op onbehoorlijk taalgebruik.
Scheidsrechters,
commissieleden,
JEUGD INFORMATIEGIDS

leiders, trainers zijn vrijwilligers bij VVOG
Harderwijk. Behandel hen dan ook met
RESPECT.

Afgelastingen
Als je twijfelt over het doorgaan van
een voetbaltraining of een wedstrijd,
check dan de site! Iemand van de
gemeente, de veldcoördinator en team
communicatie doen er samen alles aan
de informatie zo snel mogelijk bij alle
ouders en spelers te krijgen. Achter
de schermen zijn hier genoeg mensen
erg druk mee, de website vvog.nl is het
officiële communicatiekanaal, dus houd
de site in de gaten. Wij vragen je niet te
appen of bellen naar coördinatoren en/
of andere teamleiders.
- 24 -

Wijzigingen wedstrijden
Verzoeken
voor
oefenwedstrijden
komen binnen en worden doorgestuurd
naar de trainer/ teamleider. De
wedstrijdsecretaris bepaalt vervolgens
in overleg met de jeugdcommissie of dit
kan of past.

Op deze teampagina staan het
wedstrijdschema en de uitslagen, de
spelers en de begeleiding. Het team
kan deze pagina ook gebruiken om alle
rij-, was-, en corvee- schema’s te delen.
De trainingstijden en informatie over
het waar en hoe laat verzamelen voor
de wedstrijden kan ook hier worden
verwerkt. Aan het begin van het seizoen
kan de teamleider een inlogcode
opvragen.

Verzoeken voor wijzigingen wedstrijden
gaan altijd via de wedstrijdsecretarissen,
dus niet via andere teamleiders van
andere verenigingen rechtstreeks. De
ervaring leert dat, goed bedoeld, iets
opgelost zou kunnen worden, echter
wanneer dit escaleert of niet lukt dan
hebben we niets officieel en kan dit voor
flinke problemen zorgen.

Meerdere keren per jaar wordt er
digitaal een nieuwsbrief naar alle
leden verstuurd. De jeugdcommissie
stuurt meerdere keren per maand
de belangrijkste informatie naar de
teamleiders met de vraag deze ook met
de ouders te delen.

Ook voor inhaalwedstrijden is de
wedstrijdsecretaris de contactpersoon
tussen teams en de KNVB. De
wedstrijdgegevens op onze website zijn
gekoppeld met die van de KNVB en de
KNVB Wedstrijdzaken app.

Ledenadministratie
Zoals veel verenigingen werkt ook
VVOG Harderwijk met Sportlink. Hierin
staan alle gegevens van onze leden.
Sportlink is het bestand dat ook
“communiceert” met de KNVB. Graag
ontvangen wij adreswijzigingen en
wijzigingen in een mailadres
en
telefoonnummer.
Ook voor vragen over
contributie of problemen
met
de
betalingen
kun je mailen naar:
ledenadministratie@vvog.nl.

Communicatie
De meeste communicatie vindt
plaats via internet. VVOG
Harderwijk beschikt over
een eigen website. Naast
de algemene informatie
over de vereniging, nieuws,
belangrijke mededelingen,
indeling teams, vermelding van
het programma en uitslagen,
eventuele afgelastingen, heeft
ieder team daar ook een eigen
pagina.

Contributie wordt per kwartaal
automatisch geïncasseerd, maar
is altijd voor een heel seizoen
verschuldigd (met uitzondering
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van de allerjongsten). Het seizoen
loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij
betalingsachterstanden
kan
VVOG
Harderwijk een blokkade instellen
waardoor er niet meer gevoetbald
kan worden (ook niet bij andere
verenigingen).
Samenwerking
Zowel voetbalplezier als technische
ontwikkeling spelen een prominente
rol binnen VVOG Harderwijk. Alle leden
van VVOG Harderwijk zijn automatisch
lid van de KNVB. Voor o.a. aanmelding
en overschrijvingen zijn door de
KNVB richtlijnen opgesteld, VVOG
Harderwijk volgt deze richtlijnen. De
KNVB is voor VVOG Harderwijk een
belangrijk adviesorgaan. Er wordt
hulp geboden op het gebied van extra
trainingen,
informatieavonden
en
cursussen. We hebben bovendien een
gouden convenant, dit is een mooie
samenwerkingsovereenkomst, met PEC
Zwolle. We proberen zoveel mogelijk
extra activiteiten voor de jeugd aan te
bieden, zoals diverse clinics, workshops
en extra techniektrainingen.
Certificering
Via de KNVB en bureau NMC Bright
hebben wij voor onze jeugdopleiding
een regionale certificering. We voldoen
aan de eisen op het gebied van: beleid
& bestuur, teams, kader, training &
wedstrijdprogramma,
samenwerking,
innovatie & kennisdeling, ontwikkeling
trainers & spelers, accommodatie
&
voorzieningen,
resultaat
&
verantwoording. Deze certificering is
JEUGD INFORMATIEGIDS

voor een amateurvereniging een hoge
kwalificatie en daar zijn we met elkaar
super trots op. Er is altijd genoeg te
ontwikkelen en te verbeteren, lang
niet alles gaat perfect. Het volledige
jeugdkader doet echter zijn uiterste
best deze certificering te behouden en
te waarborgen. Ben je geïnteresseerd
in de inhoud van deze certificering, dan
verwijzen we je naar de site van de KNVB.

Jeugdopleiding
Bij VVOG Harderwijk kunnen de
allerjongsten al beginnen met trainen
bij onze Voetbalschool Dolfijn. Jonge
kinderen van 4-7 jaar zijn bij VVOG
Harderwijk welkom om op een speelse
manier kennis te maken met voetbal.
Ieder kind kan op zijn of haar eigen
niveau aan de training deelnemen
waarbij PLEZIER en VERTROUWEN
voorop staan. Een mooie voorbereiding
op de latere overstap naar een JO8team, waarbij ze voor het eerst
competitie zullen gaan spelen tegen
teams van andere clubs. Doordat ze al
bij de voetbalschool hebben gezeten,
zullen ze met een voorsprong hier in
gaan stromen. We organiseren o.a. een
- 26 -

VOG verklaring
We willen als vereniging een zo veilig
mogelijk sportklimaat bewerkstelligen.
Voor onze jeugdspelers - en ook voor de
ouders van onze jeugdspelers - hebben
wij als jeugdcommissie gemeend om al
onze vrijwilligers die direct en indirect in
aanraking komen met deze jeugdspelers,
te voorzien van een VOG. Er worden
voor deze vrijwilligers een verklaring
omtrent gedrag aangevraagd bij het
ministerie van Justitie. Hier zitten voor de
vereniging en voor de vrijwilligers geen
kosten aan.

ouder-kind training, een open training
voor vriendjes/vriendinnetjes en er
wordt afgesloten met een heus diploma!
Activiteiten
Naast de sportieve prestaties is de sociale
interactie binnen onze vereniging een
belangrijk element. Om daar uiting aan
te geven, worden er vele evenementen
en activiteiten georganiseerd. Voor extra
trainingsmaterialen, het organiseren van
o.a. het Sinterklaasfeest en de toernooien
is altijd geld nodig. Verschillende acties,
zoals de Grote Clubactie en onze
jaarlijkse Veiling met de daarbij horende
lotenverkoop, worden georganiseerd om
extra geld voor de club binnen te halen.
Het belang en de noodzaak van deze
acties en het belang van de verkoop van
deze loten wordt vaak onderschat. We
vragen ouders en teamleiders hulp en
medewerking te verlenen en bovendien
de jeugdleden te enthousiasmeren
zoveel mogelijk loten te verkopen.

Rookvrij sportpark
VVOG Harderwijk is een belangrijke
omgeving in het leven van opgroeiende
kinderen. We geven kinderen graag het
goede voorbeeld. We hebben daarom
vanaf 1 januari 2021 de stap gezet
naar een rookvrij sportterrein. Hiermee
beschermen we de jeugd tegen de
verleiding om te gaan roken en het
schadelijke meeroken. Zo biedt VVOG
Harderwijk iedereen een gezonde en
veilige sportomgeving.
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PLATTEGROND
8

7

A

WEDSTRIJDSECRETARIAAT / EHBO / AED

B

KANTINE

C

BESTUURSKAMER / BUSINESSRUIMTE

D

KLEEDKAMERS 1 t/m 10

E

KLEEDKAMERS 11 t/m 20

F

TRIBUNE

6

3

4

5

D
2

A

E

B
C
F

1

F
F
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INGANG

TENSLOTTE
Heb je behoefte aan nog meer
informatie? Praat eens met de
teamleider, zoek een coördinator op,
spreek iemand van de jeugdcommissie
aan of kijk op www.vvog.nl. Hier kun je
nog veel meer vinden over bijvoorbeeld:
•
Geschiedenis en historie van de
club
•
Missie en toekomstvisie
•
Gezondheid en fysio
•
Vertrouwenspersoon en Lief &
Leed
•
Facilitaire zaken
•
Evenementen en activiteiten
•
Overige commissies (jeugd-,
communicatie-, activiteiten-,
administratie,-….)

De volgende informatie is als
PDF op de website van VVOG
Harderwijk te vinden:
• Aanstellingsprocedure
scheidsrechters
• Gedragscode VVOG Harderwijk
• Reglement algemeen voor niet
selectie jeugd
• Reglement voor selectie jeugd
• Teamafspraken jeugdteams
• Spelvormen 6x6 en 8x8
• Handleiding Digitaal Wedstrijd
Formulier

Nawoord
Deze Jeugd Informatiegids is zorgvuldig
samengesteld door de jeugdcommissie
en in samenwerking met team
communicatie
vormgegeven
en
uitgebracht. De gebruikte afbeeldingen
zijn veelal foto’s gemaakt door
verschillende vrijwilligers.

Je vindt ons ook op:
@vvogzat
@vvogharderwijk
@vvogharderwijk
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JAM

Ondersteuning voor
leerlingen, ouders en scholen
HARDERWIJK • ZEEWOLDE • NUNSPEET • ELBURG

Met de juiste
training én begeleiding
haal je nog meer
uit jezelf

... ook buiten de lijnen!

JAMHARDERWIJK.NL

DE
R
A
A
N
P
O

TOP

WEN
U
O
B
N
E
SAM

Samen maken we VVOG
VVOG zijn we samen

Sportpark De Strokel • Strokelweg 5, Harderwijk
Postbus 1060 • 3840 BB Harderwijk • Tel. 0341 - 412 896 • www.vvog.nl

