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Van harte welkom bij Altior 
 
 
 
Voor jou 

Deze informatie is in de eerste plaats bestemd voor nieuwe jeugdleden die geïnteresseerd zijn in 
Altior, en voor hun ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is dit boekje ook bijzonder handig voor de 
bestaande leden omdat er veel belangrijke informatie in staat over de vereniging. Wij hopen en 
verwachten dat je het enorm naar je zin gaat krijgen bij Altior. Onze jeugdleid(st)ers en de andere 
mensen die zich voor de jeugdafdeling inzetten, zullen daarvoor in ieder geval hun uiterste best 
doen.  

Het doel van Altior is om op sportieve wijze bezig te zijn met voetballen. Natuurlijk is het fijn als de 
resultaten goed zijn. Altior heeft dan ook de ambitie om met de standaardteams zo hoog mogelijk te 
voetballen. Daar gaan we met z'n allen voor. Maar daarnaast is het net zo belangrijk dat je je thuis 
voelt binnen je vereniging en dat je leert in teamverband en in een goede sfeer te sporten. Om de 
binding met de vereniging en het teamverband te vergroten organiseren wij naast het voetballen ook 
andere activiteiten, zoals voetbaldagen, kampen, toernooien en een spectaculair jeugdweekend.  

 
 
Voor je ouder(s)/verzorger(s) 
Ook de ouders/verzorgers heten wij van harte welkom. We hopen dat het niet bij deze kennismaking 
blijft. Voor uw zoon of dochter is uw (sportieve) belangstelling erg belangrijk. We zien u dan ook heel 
graag terug langs de lijn.  
 
Binnen de omvangrijke organisatie van een vereniging als Altior is uw hulp altijd van harte welkom. In 
ieder geval vragen wij u of u regelmatig het vervoer van het team van uw kind naar uitwedstrijden 
wilt verzorgen, en of u een aantal keer per jaar de tenues van het team wilt wassen. Daarnaast 
hebben wij ook taken als ontvangst- en bardiensten en scheidsrechter. Als u meer wilt doen, meld 
dat dan even bij de leid(st)er van het team waarin uw zoon of dochter voetbalt. Hij of zij geeft dat 
dan wel door aan de juiste persoon. We kunnen áltijd hulp en inzet gebruiken! 
 
 
Alvast bedankt en graag tot ziens. 
 
Het bestuur van Altior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMENE INFORMATIE ALTIOR 
 
BELANGRIJKE GEGEVENS OVER ALTIOR 
Adres terrein    : Altiorplein 1, 2461 VT  Langeraar 
Telefoonnummer clubgebouw  : 0172 609032 
E-mail     : info@altior.nl 
 
LIDMAATSCHAP - AANMELDINGEN / WIJZIGINGEN / OPZEGGINGEN 
Informatie over lidmaatschappen is te vinden op de website onder het kopje ‘Lidmaatschap’. De 
ledenadministratie kunt u bereiken via ledenadministratie@altior.nl.  
 
Het is altijd mogelijk om een aantal keer (max. 3) op proef mee te trainen alvorens tot een 
lidmaatschap te besluiten. De TC kijkt, in overleg met de trainer en coördinator, of een nieuw lid kan 
worden ingepast bij de bestaande teams. 
 
Voor JO9 (leeftijd 6-8 jaar) gelden andere regels. De nieuwe leden worden niet altijd direct ingepast in 
de bestaande teams. In de meeste gevallen wordt hier gestart met het formeren van een nieuw team. 
Dit kan betekenen dat een nieuw lid een aantal maanden alleen maar traint en nog geen wedstrijden 
speelt.  
 
NORMEN EN WAARDEN 
De verharding in onze samenleving is een fenomeen waarmee wij ook binnen Altior steeds meer 
geconfronteerd worden. We hebben niet de illusie dat we deze trend kunnen keren, maar we willen 
echter wel alles in het werk stellen om het voetbal als spel te behouden. Samen met een heel team 
van enthousiaste vrijwilligers benaderen we dit op een professionele manier.  
 

Binnen Altior dienen leden en vrijwilligers op een normale en respectvolle manier met elkaar om te 
gaan. Met de scheidsrechters, met tegenstanders, met de eigendommen van anderen en ook met 
ons eigen voetbalcomplex en de trainingsmaterialen. Door allemaal je beste beentje voor te zetten 
lever je een bijdrage aan het goede aanzien van Altior. 
 
VERTROUWENSPERSOON  
Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste 
zou zijn dat de persoon wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Ga in 
gesprek om te horen wat er aan de hand is. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Weet dat 
er bij Altior vertrouwenspersonen zijn waar u een speler/ouder naar toe kunt verwijzen of waar u zelf 
om advies kunt vragen. Uitgebreide informatie hierover vindt op de website. 
 
DE ALTIOR-WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 
Het wekelijkse programma en actueel nieuws vind je op de Altior-website: www.altior.nl. 
Als je zelf eens een verslag, een artikel of een leuke foto of video op de website, Instagram of de 
Facebookpagina wilt laten plaatsen, mail dit dan naar info@altior.nl.    
 
KANTINE 
Als er voetbalwedstrijden zijn, is onze kantine iedere zaterdag geopend. De ochtend (van circa 7:30 
tot 13:00 uur) is voor de jeugd. Er wordt dan geen alcohol geschonken en de frituur is gesloten. 
Belegde broodjes zijn wel verkrijgbaar.  
Zoals in alle sportkantines in Nederland is het niet toegestaan om te roken in de kantine. Het gebruik 
van alcohol door jeugdleden en kinderen onder de achttien jaar wordt bij Altior niet toegestaan. 
Wanneer geconstateerd wordt dat deze regel wordt overtreden, wordt er direct opgetreden en 
worden er maatregelen genomen. De kantinebeheerder kan om een legitimatiebewijs vragen. 
 
 
 



CONTRIBUTIE  
Actuele informatie over de contributie is te vinden op de website onder het kopje ‘Lidmaatschap’. 
 
SPONSORKLEDING 
Altior verkeert in de uitzonderlijke positie dat alle teams worden gesponsord. Dit betekent dat er 
voor iedere speler een shirt, broek en sokken aanwezig zijn in de teamtas. Omdat wij als vereniging 
trots zijn op de mooie sponsorspullen, verzoeken we iedereen om er voorzichtig mee om te gaan. 
Deze tas met shirts, broeken en sokken wordt alleen gebruikt met de wedstrijden, dus je moet zelf 
voor je eigen trainingskleding, voetbalschoenen en scheenbeschermers zorgen.  
 
Het is regel bij Altior dat de ouders een keer in de zoveel weken de teamtas mee naar huis nemen 
om te inhoud te wassen. Hierover worden afspraken gemaakt tussen het team en de leider(s). 
 
JEUGDSCHEIDSRECHTERS  
Zonder scheidsrechters kan er niet gevoetbald worden. Altior is blij met de vrijwilligers die wekelijks 
bereid zijn een wedstrijd te fluiten. Altior probeert de scheidsrechters zoveel mogelijk de aandacht te 
geven die zij verdienen.  
 
JEUGDWEEKEND 
In mei/juni wordt jaarlijks het Jeugdweekend georganiseerd door de Jeugdweekendcommissie. Dit 
weekend is bedoeld als spectaculaire afsluiting van het seizoen voor alle jeugdspelers tot en met de 
JO13. De jeugdweekendcommissie is te bereiken via jeugdweekend@altior.nl.  
 
PUPIL VAN DE WEEK EN BOEKJES VERKOPEN  
Tijdens thuiswedstrijden van Altior 1 nodigt de selectie een jeugdlid uit om ‘Pupil van de Week’ te 
zijn. Van zeer dichtbij mag deze pupil de wedstrijd volgen. De bitterballen in de bestuurskamer na de 
wedstrijd mogen overigens ook niet vergeten worden. Er is gekozen om per seizoen binnen een 
bepaalde leeftijdscategorie pupillen aan te wijzen. Dit kunnen jongens en meisjes zijn en afhankelijk 
van de hoeveelheid pupillen en thuiswedstrijden zal er geloot worden. Uiteraard kun je niet twee 
keer Pupil van de week worden. 
 
Om extra inkomsten voor de jeugd te genereren worden voorafgaand aan de wedstrijden van Altior 1 
ook programmaboekjes verkocht. De jongste jeugdteams zijn eenmaal aan de beurt om deze boekjes 
te verkopen. Het overzicht met de datums en de teams die boekjes verkopen staat vermeld op de 
website van Altior. 
 
INTERNE STRAFCOMMISSIE  
Indien dit nodig mocht zijn, om welke reden dan ook, beschikt Altior over een interne 
strafcommissie. Deze commissie kan maatregelen nemen wanneer de regels binnen of buiten het 
veld worden overtreden door spelers en begeleiders. Een dergelijke maatregel kan bestaan uit een 
disciplinaire of andere straf. Vanuit de jeugdcommissie hebben Rob Verlaan en de betreffende 
leeftijdscoördinator zitting in deze commissie. Op ad-hocbasis kan de commissie met een derde lid 
worden uitgebreid. 
 
AFZEGGEN VOOR EEN WEDSTRIJD OF TRAINING 
Als je een keertje niet kunt voetballen of trainen, ben je verplicht dit op tijd aan je leider en/of 
trainer te melden. Afzeggen voor een wedstrijd dient (indien mogelijk) uiterlijk woensdag voor de 
wedstrijddag bij je leid(st)er te gebeuren. Afzeggen voor een training dient (indien mogelijk) uiterlijk 
de dag vóór de trainingsdag bij je trainer te gebeuren.  
 
AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN 
Altior beschikt niet over een speciale afgelastingenlijn. Voor nadere informatie over de afgelasting 
van de wedstrijd of training kun je contact opnemen met je leider of trainer. Afgelastingen staan ook 
vermeld op voetbal.nl.  



 
AFGELASTINGEN TRAININGEN  
Altior beschikt over twee kunstgrasvelden waarop getraind wordt. Trainingen gaan altijd door, mits 
de weersomstandigheden dit toelaten. Denk aan onweer, hagel, storm, ijzel, strenge en langdurige 
vorst. Leid(st)ers en trainers zijn op de hoogte van het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse 
omstandigheden en kunnen meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van bespeling van 
kunstgrasvelden in de winter. Omdat de training tot kort voor aanvang kan worden afgelast, is het 
niet altijd mogelijk om de gehele trainingsgroep hiervan op de hoogte te brengen. De betreffende 
trainer zal tot een kwartier na aanvang training bij het Altiorcomplex aanwezig zijn om de spelers op 
de hoogte te brengen.  

REGELS KUNSTGRAS 

Altior heeft sinds begin seizoen 2014- 2015 een nieuw sportcomplex met kunstgrasvoetbalvelden. 
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig 
heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig en 
verontreinigingen zijn funest. Als trainer, leid(st)er, speler en ook ouder hebben wij allen de 
verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels.  

- Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, leid(st)ers, trainers en 
scheidsrechter.  

- Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden, het staan van het publiek 
tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.  

- Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras 
op. Draag geen schoenen met platte zolen, stalen noppen of spikes  

- Betreed en verlaat het veld alleen via de toegangshekken en sluit de hekken.  
- Niet expres tegen de omheining schieten. 
- Niet slepen met doelen (optillen dus). 
- Niet aan doelen en netten hangen.  
- Geen scherpe of puntige voorwerpen meenemen naar of plaatsen op het veld.  
- Geen eten, drinken, kauwgom, glaswerk, papiertjes etc. op of rond het veld. 
- Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur. 
- Geen honden of andere dieren op het veld.  
- Houd het terrein/verhardingen rond het veld vrij van afval.  

 
RUBBERKORRELS  
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk 
voor de wasmachine.  
 
GEBRUIK VELDEN BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN 
Leid(st)er en trainers zijn op de hoogte over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse 
omstandigheden en kunnen meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van bespeling 
van kunstgrasvelden in de winter. 
 
 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust!  
Zie het overzicht met namen en contactgegevens op de site. 

 
 

Heel veel (sport-)plezier bij Altior! 
 


