Voorwoord
Van harte welkom bij vv Assendelft, een van de oudste voetbalclubs uit de Zaanstreek (1912). Aan de
hand van deze jeugdwegwijzer willen wij alle huidige en nieuwe jeugdleden, ouders en verzorgers
informatie verstrekken over het functioneren van leiders, trainers, coördinatoren en commissieleden bij
vv Assendelft. Ik mag wel stellen dat wij binnen de Zaanstreek een club zijn die een zeer bijzondere
status hebben, want waar je ook komt, een ieder is het er over eens dat vv Assendelft een zeer actieve
en gezellige club is met veel vrijwilligers, die met elkaar een zeer sterk collectief vormen en altijd voor
elkaar en de club klaar staan. Helaas moet ik constateren dat het steeds moeizamer gaat om ouders te
vinden die met elkaar het werk dat er ligt, zoals de kantine of het coördinatorschap te verlichten. Verder
kun je in deze jeugdwijzer veel informatie halen over de voetbalvereniging Assendelft Mochten er echter
nog vragen zijn schroom niet en kom naar ons toe.
Wij danken onze vrijwilligers en sponsoren voor hun onmisbare bijdrage.
We wensen iedereen heel veel voetbal plezier toe dit komende seizoen.

Namens De jeugdcommissie,

Voorzitter Edwin Buis
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Wie doet wat?
Jeugdbestuur
Functie

Naam

Telefoon

Emailadres

Voorzitter

Edwin Buis

06-62470584

jeugdvoorzitter@vvAssendelft.nl

Secretaris

Mirjam Schopman 06-53584987

jeugdsecretaris@vvAssendelft.nl

Wedstrijdsecretaris

Ruud vd Wetering 06-10896527

jeugdwedstrijdsecretaris@vvAssendelft.nl

Technisch coördinator Rene Roos

06-15072169

jeugdcoordinator@vvAssendelft.nl

- Bovenbouw
- Middenbouw

- Onderbouw
- Meiden

Sven Talsma
Patrick Markx

Paul Bergkamp
Mick Wilffert

Coördinatoren
Functie
JO19 / JO18

Naam
Vacant

Telefoon

JO17 / JO16

Rob Zomerdijk
Patrick Sijm

06-21250527
06-51809745

JO17@vvAssendelft.nl

JO15 / JO14

Tom Spanjaard

06-13916541

JO15@vvAssendelft.nl

JO13 / JO12

Viktor Bos

06-48678557

JO13@vvAssendelft.nl

JO11 / JO10

Pieter Bakker
Sven Talsma
Jurgen Stokkel
Marco Houwertjes
Patrick Markx

06-51117615
06-81016562
06-21522691
06-10852754

JO11@vvAssendelft.nl

06-53329234

meisjes@vvAssendelft.nl

Telefoon

Emailadres

JO9 / JO8 / Rovers
Meisjes

Emailadres
JO19@vvAssendelft.nl

JO9@vvAssendelft.nl

Overige commissies
Naam
Activiteitencommissie Ingrid Rol

activiteiten@vvAssendelft.nl

Toernooicommissie

Pieter Bakker

toernooi@vvAssendelft.nl

Dames / Meiden

Patrick Markx

meiden@vvAssendelft.nl

Kledingcommissie

Ruud van de Wetering

kleding@vvAssendelft.nl
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Functiebeschrijvingen
Binnen de jeugdafdeling zijn er diverse functies en commissies die we kort willen omschrijven zodat bekend is wat
de verwachtingen zijn. Voor een uitgebreidere omschrijving verwijzen we naar het voetbalbeleidsplan.
Jeugdvoorzitter :
• Maakt deel uit van de jeugdcommissie en leidt de periodieke vergaderingen
• Vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het hoofdbestuur
• Is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de jeugd
Secretaris:
• Maakt het verslag van de vergaderingen van de jeugdcommissie en distribueert deze
• Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie bij de jeugd
• Is verantwoordelijk voor de jeugdwegwijzer en zorgt voor de naleving hiervan.
Wedstrijdsecretaris :
• Regelt de inschrijvingen en klasse indelingen met de KNVB
• Communiceert wedstrijd gerelateerde zaken met de KNVB
• Deelt wekelijks de wedstijden, kleedkamers en scheidsrechters in
Technisch jeugd coördinator :
• Coördineert het technische beleid van de jeugd afdeling, inclusief de bijbehorende meisjes teams
• Is verantwoordelijk voor de invulling en samenstelling van de trainers en trainingsschema
• Is aangaande zijn technische verantwoording, aanspreekpunt voor spelers, leiders, en coördinatoren.
• Draagt het jeugdvoetbal beleidsplan uit en zorgt voor onderhoud en naleving hiervan.
• Is eindverantwoordelijk voor de (voorlopige) elftalindelingen.
Coördinator :
• Neemt deel aan de bijeenkomsten voor de voorlopige elftalindelingen
• Is centraal aanspreekpunt voor de betreffende leeftijdsgroep
• Werft leiders voor de teams
• Onderhoud contact met de trainer(s) en leiders van de betreffende leeftijdsgroep
• Is organisator van of ondersteunt organisatie van bijzondere evenementen
Leider :
•
•
•
•

Verzorgt de opstelling en wissels bij betreffende team
Is vertrouwenspersoon binnen het elftal voor spelers en/of ouders
Gedraagt zich als vertegenwoordiger van vvAssendelft sportief en correct en geeft het goede voorbeeld
Stimuleert de spelers op positieve wijze tav het voetbalspel en tav deelname aan activiteiten naast het
voetbal

Trainers :
• Verzorgt de trainingen van het betreffende team
• Stemt de trainingen af op de wedstrijdsituatie, informatie van de jeugdleider en de algehele technische
ontwikkeling van de groep en/of spelers
• Stimuleert de spelers op positieve wijze tav het voetbalspel en tav deelname aan activiteiten naast het
voetbal
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Training
Training
Als je gaat voetballen, dan moet je ook trainen. Dat is goed voor je lichamelijke ontwikkeling en een
goede basis voor je voetballoopbaan. Je kunt je techniek verder ontwikkelen. Je leert op de training
nieuwe vrienden en voor de al wat ouderen is het een welkome ontspanning naast de studie. Kom dus
zo vaak mogelijk trainen en mocht je een keertje echt niet kunnen of ben je ziek, laat het de trainer dan
even weten.

Jeugdtrainers
Onze vereniging streeft ernaar om voor elke
leeftijdsgroep een gediplomeerde trainer aan
te stellen. Naast deze trainers hebben wij een
aantal assistent trainers, die de trainers
ondersteunen. Ook zijn er aparte keepertrainers aanwezig. Wij zijn wel altijd op zoek
naar trainers. Wilt u training geven of weet u
iemand, laat het de Technisch jeugd
coördinator even weten.
De coördinatie van de trainers is in 3 groepen
opgedeeld.
1. De onderbouw betreft de Rovers, JO8
t/m JO11.
2. De middenbouw, JO12 t/m JO15
3. De bovenbouw, JO16 t/m JO19
In het clubblad staat een overzicht met de
namen van de trainers. Ook staan in ons
clubblad de trainingstijden vermeld. Kijk goed
op welke tijden je moet trainen en wees tijdig aanwezig voor de training. Uiteraard kun jij de informatie
ook vinden op onze website.

Sinalab / Fysiotherapeut
Met onze sponsor Sina voetballab uit Beverwijk hebben we een overeenkomst dat alle jeugdleden
minimaal 1 keer per jaar worden getest. Dit gebeurt op flexibiliteit, sprint- en sprongkracht en conditie.
Ook worden er diverse metingen verricht. De resultaten worden via email doorgestuurd.
Ingeval van blessures heeft onze vereniging de beschikking over een sportmasseur/ fysiotherapeut die in
overleg met de trainer geraadpleegd kan worden. Uitsluitend in overleg met de trainers dient de
sportmasseur/fysiotherapeut geraadpleegd te worden, aanwezig op dinsdag- en donderdagavond. Voor
dit seizoen is het Peter Boon, Dorpsstraat 981, 1566 JC Assendelft, tel.075-6874436
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Lidmaatschap
Lid worden
Alvorens je lid wordt raden wij je aan om eerst een aantal keren mee te trainen, zodat je zeker weet dat
voetballen iets voor je is. Lid word je door het (online) inschrijfformulier-jeugd via onze website volledig in
te vullen.

Contributie
Op het inschrijfformulier worden je gegevens genoteerd. Evenals het IBAN-nummer waarvan de
contributie automatisch kan worden ingehouden. Door de contributie op deze manier te innen spaart
onze vereniging, geld en administratiekosten uit. De contributie is laag vergeleken met andere sporten,
mede gegeven dat trainingsuren bij deze prijs inbegrepen zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis,
waar elk trainingsuur apart betaald moet worden. De contributiebedragen zijn te vinden in het clubblad
en op onze website.

Lidmaatschap opzeggen
Als je het lidmaatschap wilt opzeggen kun je dit doen door het mutatieformulier jeugd in te vullen op de
website van de club. Je blijft lid tot het eind van een seizoen, te weten tot 31 mei. Als je na 31 mei
bedankt ben je nog voor een heel seizoen contributie verschuldigd. Tot 15 juni kan je overschrijving
aanvragen naar een andere (voetbal)vereniging. Dit is een regel van de KNVB, die deze overschrijvingen
registreert.

Communicatie
Tegenwoordig zijn er diverse manier van communiceren hierbij een overzicht hoe we dit bij vv Assendelft
gebruiken. We hebben de algemene communicatiemiddelen zoals de website (http://www.vvAssendelft.nl),
facebook (https://www.facebook.com/vvassendelft/ en https://www.facebook.com/vrouwenvoetbalassendelft/ )
een maandelijkse nieuwsbrief en het clubblad. Elke leeftijdscategorie heeft een coördinator, deze communiceert
via email. Alle teams hebben een WhatsApp groep welke wordt beheert door de leider van het team.

Kleding
Het vv Assendelft tenue bestaat uit een zwart shirt, met een witte baan in het midden. Wij spelen in zwarte
broekjes en zwarte kousen. Het is niet geoorloofd om met andere kleuren te voetballen, zeker bij de oudere jeugd
wordt daar door de bondsscheidsrechters op gelet. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Elk team
beschikt, via de vereniging, over een tas met shirts. Deze shirts zijn in bruikleen bij de leden. Het is de bedoeling
dat het wassen van de shirts om toerbeurt wordt gedaan. In de tas is een wasvoorschrift aanwezig. Aan het einde
van een seizoen dient deze tas met shirts weer ingeleverd te worden. Alle teams zijn gesponsord en voetballen
daardoor in gesponsorde shirts. Alle spelende leden vanaf O8 krijgen eenmalig een voetbalbroek en voetbalkousen
van de club. Zijn de kousen of broek aan vervanging toe of raak je die kwijt dan kun je via de kledingcommissie
nieuwe aanschaffen.
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Activiteiten
vv Assendelft is een sociale vereniging waar dankzij de vele vrijwilligers leuke activiteiten georganiseerd worden.
De activiteitencommissie en de jeugdcommissie organiseren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek aan interlands of eredivisie wedstrijden
Jaarlijks Sinterklaasfeest voor Rovers en O8 en O9 pupillen
Nacht van Assendelft waarbij kinderen op de club kunnen overnachten
Jaarlijks kerstgala
Eigen SPOT ICT toernooi in het paasweekend
Deelname aan toernooien aan het einde van het seizoen
Voetbalclinics van profclubs AZ, Heerenveen of Schalke.
In vakanties voetbalkamp via Talsma Sports of Kidscamps

Clubblad
Tijdens het voetbalseizoen krijg je elke week het clubblad de "Zwart-Witter" thuis.
In dit blad staan elke week alle aangegeven en uiteraard alle wetenswaardigheden van de vereniging. Lees dit blad
dus elke week goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Heb je het blad onverhoopt niet
ontvangen, mail dan even de secretaris, secretaris@vvassendelft.nl
Als je behoefte hebt om ook een stukje te schrijven over de wedstrijd of heb je iets anders belangwekkends, dan
kan je dit inleveren op de adressen zoals vermeld in het clubblad en doe dit voor zondagavond 21.00 uur zodat het
nog dezelfde week kan worden gepubliceerd. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je door je leider of leidster
wordt gevraagd om een wedstrijdverslag te maken. Mail deze informatie in een word-document met lettertype
Times new Roman 11pt naar redactie@vvAssendelft.nl. Het clubblad is ook te downloaden op de website van de
club: http://www.vvAssendelft.nl

Sponsoring
vv Assendelft kan alle hulp heel goed gebruiken en is altijd opzoek naar sponsors. Hiervoor zijn diverse
mogelijkheden. Heeft u ook interesse om een team of activiteit van de jeugdafdeling financieel te ondersteunen,
kijk dan op www.vvAssendelft.nl/sponsoring naar de mogelijkheden of neem even contact op met de
sponsorcommissie via sponsorcommissie@vvAssendelft.nl

Verzekeringen
Ieder lid en ook begeleiders zijn verzekerd via de KNVB. Uitgebreide informatie hierover is te verkrijgen bij de
secretaris van onze vereniging.

Wedstrijden
Afbericht geven voor een wedstrijd?
Wekelijks staat het wedstrijdprogramma in het clubblad. Het is ook te vinden op de APP voetbal.nl of via
de clubapp. Het kan zijn dat je een goede reden hebt om afbericht te moeten doen. Bedenk dat je met
een teamsport bezig bent, dus doe zo weinig mogelijk afbericht. Elk team heeft de beschikking over een
WhatsApp groep en wordt beheerd door de leider. Ben je ziek, geblesseerd of heb je een heel dringende
reden waardoor je niet kan voetballen, geef dan uiterlijk donderdagavond voor 20.00 uur afbericht bij de
leider of via WhatsApp. In het clubblad staat vermeld wie de leider van je team is en op welke nummer
hij/zij bereikbaar is.
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Afgelast?
Het komt wel eens voor dat er een wedstijd wordt afgelast. Kijk op onze website www.vvAssendelft.nl
of via de voetbal.nl APP of je wedstrijd is afgelast. Indien dat het geval is wordt dit ook door de leider in de
WhatsApp groep kenbaar gemaakt. Bel in ieder geval NIET naar de kantine, daar is het rond die tijd altijd
spitsuur met de telefoon, omdat ook andere verenigingen ingelicht moeten worden en zij hun
afgelastingen aan ons moeten doorgeven.
Vanaf het seizoen 2014/2015 heeft vv Assendelft een eigen App, voor IOS en Android. Hierin kun je onder
andere het laatste nieuws, programma en uitslagen bekijken. Bij de instellingen kun je jouw favoriete
team(s) instellen. Dit zorgt ervoor dat deze teams bovenaan in de lijstjes bij de afgelastingen, programma
en uitslagen terecht komen. Deze APP is te vinden onder de naam “voetbalassist”.

Vervoer bij uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders. Indien iedere ouder een tot twee keer per
seizoen rijdt naar een uitwedstrijd zijn de problemen al opgelost. U begrijpt dat zonder dit vervoer
voetballen niet mogelijk is (ook de bezoekende verenigingen kampen met dezelfde uitdaging) en als u
meegaat, kunt u gelijk het team aanmoedigen en wat is nu leuker dan supporter te zijn van je eigen kind.

Tenslotte: Voor de ouders
U ziet dat een voetbalvereniging bijna een klein bedrijfje is, waarbij vele vrijwilligers nodig zijn om alles draaiende
te houden. Daarom is besloten om gezamenlijk de kantine te regelen dit houdt in dat elk team 2 tot 3 keer per jaar
aan de beurt is om kantinedienst te draaien. Wanneer het team aan de beurt is wordt dit vermeld in het clubblad
en de leider zal voor die dag 3 ouders vragen de dienst te draaien. Mocht u, als ouder, ons ook op andere manieren
willen helpen ( scheidsrechter, leider, bestuurder, sponsor, et cetera) neem dan contact op met iemand van de
jeugdcommissie of vraag eens aan een van de leiders of trainers hoe leuk zij het vinden. U krijgt volop sociale
contacten en wat natuurlijk heel belangrijk is: u doet het tenslotte voor uw kind(eren)
Probeer bij foutjes, die overal worden gemaakt, dus ook bij ons, er rekening mee te houden dat iedereen bij vv
Assendelft alles vrijwillig en voor zijn/haar plezier doet. Probeer in goed overleg deze foutjes aan te kaarten, dan
zult u merken dat een oplossing meestal wel gevonden wordt. Zie er ook op toe dat uw kinderen alles netjes en
schoon houden, geen vernielingen aanrichten en zich overal netjes gedragen.
Wij hebben getracht u enig inzicht te verschaffen over het wel en wee bij vv Assendelft. Uiteraard is er het nodige
wat in deze wegwijzer niet aan de orde is gekomen. Heeft u daarover vragen, dan kunt u altijd terecht bij de
coördinator. Graag willen we u ook even wijzen op het jeugdvoetbalbeleidsplan. Daarin staan diverse onderdelen
uitvoerig beschreven zoals het trainingsbeleid en toekomstvisie. Veel plezier bij vv Assendelft.
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Reglement
REGLEMENT VOOR DE JEUGD VAN VOETBALVERENIGING ASSENDELFT
Het nu volgende reglement is ervoor dat spelers/speelsters van vv Assendelft precies weten hoe de gedragsregels
bij onze vereniging zijn. Ieder lid van vv Assendelft krijgt dit reglement, wat is opgenomen in de vv
Assendelft-jeugdwegwijzer.
Ieder speler/speelster behoort op tijd op de trainingen te komen en ook op zaterdag bij de wedstrijden.
Bij thuiswedstrijden dien je 3 kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Vertrektijd wordt door de
leider in de WhatsApp groep geplaatst. Spelers die regelmatig te laat komen of te laat zijn kunnen wissel worden gezet
en indien dit regelmatig voorkomt kan schorsing volgen.
Iedere speler/speelster, of het nu wel of niet een selectiespeler is, behoort zeer regelmatig te trainen
Ieder speler/speelster dient ervoor te zorgen dat zijn/haar tenue in goede staat verkeert en tevens zijn /haar
schoenen goed onderhouden zijn.
Iedere speler/speelster dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, leiders,
scheidsrechters, trainers en ook het publiek. Voetballen is een teamsport waarbij wij allemaal op elkaar aan gewezen
zijn en wij dus allemaal wel eens fouten maken. Daarvoor moet je begrip hebben. Zo maakt een scheidsrechter op
het veld veel minder fouten dan welke speler ook. Leg je dus neer bij zijn/haar beslissingen.
Iedere speler /speelster behoort zich te houden aan de indeling van de kleedkamers. Zorg ervoor dat je de
kleedkamer netjes achterlaat en laat geen rommel zoals bekertjes, lege zakjes et cetera achter. Gedraag je in de
kleedkamers, zowel voor als na een wedstrijd of de training. Niet altijd kan een leider of trainer erbij zijn.
Voor de training kleed je je snel om en ga je naar het trainingsveld. Zorg daar eerst voor een goede warming-up en
ga niet onmiddellijk op doel schieten, want daardoor is de kans op een spierblessure erg groot. Als je je goed inzet
tijdens een training of wedstrijd zal je beslist bezweet het veld verlaten. Daarom is douchen een normale zaak en
wij gaan ervan uit dat iedereen zich daaraan houdt. Tijdens het douchen is het dragen van badslippers wenselijk.
Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen die voor jezelf en anderen een gevaar kunnen opleveren af. Lever
het in bij je leider, dit samen met je portemonnee en andere kostbare spullen. Laat kostbare spullen nooit in de
kleedkamer achter.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, ook op de training. Tegenwoordig heb je zoveel goede en
lichte beschermers dat er voor iedere speler wel een paar bij is.
Op wedstrijddagen draag je het, door de club beschikbaar gestelde, presentatiepak en gebruik je de beschikbaar
gestelde rugtas. In het presentatiepak mag niet worden getraind.
Tijdens de wedstrijden speel je niet met afgezakte kousen en met het shirt in de broek. Ook zorg je ervoor dat je de
juiste kleding hebt (bijvoorbeeld geen afwijkende kleur broek of kousen)Laat zien dat wij op en buiten het veld een
eenheid zijn.!
Je bent bij onze vereniging om te voetballen, dat betekent dat je gedurende een seizoen voldoende wedstrijden moet
kunnen spelen. Wanneer je een aantal wedstrijden niet wordt opgesteld neem dan contact op met je leider en daarna
de trainer en/of coördinator, dan zullen ze samen met jou naar oplossingen zoeken. Als je problemen met
medespelers/sters, leiders of de trainer hebt, dan probeer je die eerst zelf in overleg op te lossen. Lukt dit niet, kun
je contact opnemen met de coördinator van jouw groep. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de
jeugdcoördinator. Let dus goed op de volgorde.
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