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Algemene clubinformatie 

 

1.1. Lidmaatschap  

 

1.1.1. Aanmelding 

Iedereen kan lid worden! Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.  
Aanmelden kan per email: ledenadministratie@berghemsport.nl. Bij het overstappen van of naar een 
andere club is een (digitale) overschrijving nodig.  
 

1.1.2. Beëindiging lidmaatschap 

Vóór 1 juni kan men zich afmelden per email: ledenadministratie@berghemsport.nl. 
De spullen van Berghem Sport (kleding, sporttas e.d.) dienen te worden ingeleverd bij de leider van 
het team. 
Bij de penningmeester (penningmeester@berghemsport.nl) moet worden nagegaan of aan alle 
financiële verplichtingen is voldaan. 
 

1.2. Contributie 

De contributie voor dit seizoen bedraagt: 

- Senioren € 200,-  
- JO19 t/m JO13 € 160,-  
- JO12 t/m JO7 € 150,-  
- Spelers walking football  € 40,-  (voor spelers die zich ook inzetten als vrijwilliger: € 20,-) 
- Kabouters (4-5 jaar) € 55,-  (2 maanden proef) 
- Rustende leden € 40,- 
 

Bij inschrijving als lid is men ook eenmalig inschrijfkosten verschuldigd, namelijk € 10,- voor senioren 

en € 9,- voor junioren/pupillen 

 

Gezinnen waarvan meerdere personen lid zijn van de club kunnen de totale contributie ook in 2 

termijnen betalen. Dat moet dan vooraf worden gemeld bij de penningmeester. 

Senioren en junioren kunnen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor gedeeltelijke 

terugbetaling van de contributie als sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 

- Bij een zodanig ernstige blessure voor 31 december waardoor spelen in de gehele resterende 
competitie onmogelijk is. 
- Bij een verhuizing over een afstand van minimaal 30 km. voor 31 december. 
De betreffende speler dient zelf een beroep te doen op overmacht. 
 

Definitieve beoordeling hiervan geschiedt door het bestuur van Berghem Sport. 

Spelers van JO7 en JO8 en kabouters krijgen de helft van de contributie terug als zij voor 31 

december hebben doorgegeven dat ze stoppen. 

mailto:ledenadministratie@berghemsport.nl
mailto:ledenadministratie@berghemsport.nl
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Betaling van de contributie vindt vóór de start van het seizoen plaats via automatische incasso 

(bankrekeningnummer Berghem Sport NL 83 RABO 0106 5957 41).  

Niet betalen betekent niet spelen. 

Tussentijdse wijzigingen van banknummers graag doorgeven aan de penningmeester 

(penningmeester@berghemsport.nl), omdat anders de automatische incasso door de bank wordt 

geweigerd. 

 

1.3. Informatie senioren 
 

1.3.1. Competitiewedstrijden 

Kijk voor de exacte data en tijden op het daarvoor bestemde publicatiebord bij Berghem Sport. Het 

programma staat ook op de website van Berghem Sport: www.berghemsport.nl. 

 

1.3.2. Afgelastingen 

Voor up-to-date informatie betreffende trainingen en afgelastingen; kijk op www.berghemsport.nl. 

 

1.3.3.  Social Media 

Informatieverstrekking vindt tevens plaats via social media: 

facebook | www.facebook.com/vvberghemsport 

twitter | twitter.com/vvberghemsport 

 

1.3.4. Wassen teamkleding 

Sinds de ingebruikname van de nieuwe accommodatie in februari 2019 bestaat de mogelijkheid om 
de team(wedstrijd)kleding in het clubgebouw te laten wassen. Daarvoor zijn een professionele 
wasmachine en droger aangekocht. De kleding kan worden aangeboden en wordt, tegen een 
vergoeding, gewassen in het clubgebouw. De kosten bedragen voor de senioren per tas/per keer       
€ 12,50. Om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste gewassen tenues terug krijgt dienen de volgende 
voorwaarden in acht te worden genomen: 

• De kosten dienen altijd vooraf bij aanbieding contant te worden afgerekend. 
• Ook dient bij inlevering te worden aangegeven hoeveel shirts, broeken en sokken in de tas 

aanwezig zijn. 
• Inleveren kan alleen en persoonlijk aan Sandra van Vugt en/of Astrid van Hoeij. 
• Ophalen dient ook met Sandra van Vugt en/of Astrid van Hoeij te worden kortgesloten. 

 

1.4. Informatie jeugd 

 

1.4.1. Aanvang trainingen en wedstrijden 

De eerste trainingen starten in week 33 (12 - 16 augustus) voor alle jeugdelftallen/-teams. 

De voetbalcompetitie van seizoen 2019-2020 begint op zaterdag 21 september voor alle 

jeugdelftallen/-teams en Meisjes teams. 

Zaterdag 31 augustus, 7 september en 14 september wordt door alle jeugdelftallen/-teams en de 

Meisjes-teams deelgenomen aan het bekertoernooi. 

Zowel in categorie A als B gaan alleen de poulewinnaars door naar de volgende bekerronde. 

 

 

http://www.berghemsport.nl/
http://www.berghemsport.nl/
http://www.facebook.com/vvberghemsport
http://www.twitter.com/berghemsport
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1.4.2. Registratie standen 

De wedstrijdformulieren in alle klassen zullen het komende seizoen mobiel digitaal worden ingevuld. 

Alleen de thuisspelende vereniging is hiervoor verantwoordelijk. Het gebruik van de spelerspas is 

verleden tijd. Deze spelerspas is opgenomen in het mobiele digitale wedstrijdformulier. 

 

1.4.3. Zwaluwen-jeugdactie 

Ook het komende seizoen zal door de jeugd weer worden gespeeld voor de gehandicapte 

medesporter. Het is de bedoeling dat op deze dag alle jeugdleden € 1 bijdragen aan het Prinses 

Margriet Fonds. Deze bijdrage moeten alle jeugdleden afdragen aan hun elftal/team begeleid(st)er. 

Vervolgens zullen alle kaderleden deze giften van de jeugdleden afdragen aan de jeugdcommissie 

van de eigen sportvereniging, waarna afdracht aan dit fonds plaatsvindt. De jeugdafdeling van 

Berghem Sport draagt deze Zwaluwen jeugdactie een warm hart toe en hoopt dat iedereen dit 

initiatief zal steunen. 

 

1.4.4. Trainingsschema 

Het nieuwe trainingsschema, voor seizoen 2019-2020 staat vermeld op de site www.berghemsport.nl 

en op het mededelingenbord in de gang van het clubhuis. Gelieve hiervan goede notie te nemen. 

Voor eventuele vragen/reacties kan contact worden opgenomen met de klasse-coӧrdinator, hoofd 

opleidingen JO12 t/m JO19 of hoofd opleidingen JO6 t/m JO11. De betreffende jeugdtrain(st)ers 

kunnen zelf geen wijzigingen van trainingstijden doorvoeren!!! 

 

1.4.5. Wijziging benaming jeugdteams 

De aanduidingen A- tot en met C- junioren en D- tot en met F- pupillen zijn definitief verdwenen. 

Hiervoor in de plaats zijn gekomen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot 

en met Onder 6 (jaar). Bijv. C- junioren worden dus JO15. Dit was altijd al een leeftijdsgrens van de C- 

junioren. Feitelijk verandert er dus niets; hetzelfde geldt voor alle andere categorieën. 

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd(competitie). Niet de J van 

jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team 

of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als 

nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met 

een M in plaats van een J. 

 

1.4.6. Aanvangstijden wedstrijden 

Het komend voetbalseizoen zullen de aanvangstijden bij thuiswedstrijden voor onze 

jeugdelftallen/-teams gelden, volgens onderstaand overzicht : 

* teams JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO17-3 en JO17-4: 16.00 uur 

* teams JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO14-1, MO15-1 en MO17-1: 14.00 uur 

* teams JO13-1, JO13-2, JO13-3, JO13-4 en JO13-5: 12.15 uur 

* teams JO12-1, JO12-2, JO12-3 en JO12-4: 12.15 uur 

* teams JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4 en JO11-5: 10.15 uur 

* teams JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO10-4, JO11-5 en JO10-6: 10.15 uur 

* teams MO11-1, JO9-1 t/m JO9-5, JO8-1 t/m JO8-5 en JO7-1 t/m JO7-6: 08.30 uur 

Bij uitwedstrijden kan dit per vereniging verschillen; al naar gelang de wensen van die 

betreffende vereniging bij de K.N.V.B. 

 

 

http://www.berghemsport.nl/
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1.4.7. Wedstrijdvormen jeugd 

Het amateurvoetbal is vanaf het seizoen 2017-2018 gestart met de invoering van nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen. Na een uitvoerig onderzoeks- en aanlooptraject spelen de JO8 en JO9 

vanaf dit seizoen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld. Door te spelen in kleinere teams en 

op kleinere velden en komen de kinderen vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen en schieten, 

samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de 

bewegingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van 

het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen. 

Vanaf het seizoen 2018-2019 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het 

amateurvoetbal. De JO10 gaat vanaf dit seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden spelen op een bijna kwart 

veld. De JO11 en JO12 gaan vanaf dan 8 tegen 8 wedstrijden spelen op een bijna half speelveld. 

 

De totale invoering van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal wordt dus gespreid over 

twee seizoenen. Zodoende krijgen we voldoende de tijd om de veranderingen zorgvuldig door te 

voeren binnen onze vereniging. Want de clubs zijn de sleutel om dit voor kinderen tot een succes te 

maken! 

 

1.4.8. Toernooiplanning/vriendschappelijke wedstrijden 

Ter voorbereiding op de nieuwe competitie 2018-2019 zullen door de jeugdelftallen/-teams 

vriendschappelijke wedstrijden/-toernooien worden gespeeld. Het gehele speelprogramma is te 

vinden op MijnClub.nu. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de 

wedstrijdsecretaris jeugd. 

 

1.4.9. Reglement voor jeugdspelers 

Binnen onze jeugdafdeling wordt aan de jeugdleden de mogelijkheid geboden hun hobby, het 

voetbalspel, tot ontwikkeling te laten komen. In het jeugdplan is ook een reglement opgenomen, 

waaraan ieder jeugdlid zich dient te houden, te weten: 

- afmelden voor wedstrijden en trainingen bij de eigen elftal-/teambegeleid(st)er of jeugdtrain(st)er 

- luisteren naar trainers en begeleid(st)ers 

- geen geweld in het veld naar tegenstanders en medespe(e)l(st)ers 

- geen geweld en commentaar tegen de scheidsrechter 

- geen geweld en vernielingen in de kleedlokalen 

- geen geweld en vernielingen op en rond het sportpark 

- alle jeugdspelers vanaf JO7 tot en met JO19 gaan na wedstrijden en trainingen verplicht douchen 

- als er problemen zijn; maak dit bespreekbaar bij je elftal-/teambegeleid(st)er, train(st)er of bij de 

klasse-coördinatoren of hoofd opleidingen  

- voortdurend blijven stimuleren en enthousiast maken voor de teamgeest 

- gemotiveerd zijn voor alle activiteiten uit het jeugdplan 

- het schoolgebeuren staat altijd ver boven het voetballen 

- het schoolgebeuren, afspraken maken met train(st)er/begeleid(st)er of met de Technische 

coördinator 

- draagt zorg voor de trainingsmaterialen 

- draagt altijd een goede mentaliteit uit voor de vereniging. 

Als jeugdorganisatie wordt erop toegezien dat deze regels worden nageleefd. Alleen dan is het 

mogelijk iedereen een optimale sportbeoefening te kunnen aanbieden. 
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1.4.10. Grote clubactie 

Het komende voetbalseizoen neemt onze jeugdafdeling vanzelfsprekend ook weer deel aan de Grote 

Club Actie. Deze actie gaat van start op zaterdag 14 september. De Grote Club Actie is een financiële 

actie, met als doel financiën voor de jeugd te verzamelen om zodoende extra activiteiten e.d. voor 

onze jeugdleden te kunnen organiseren. Het is de bedoeling dat de jeugdleden en kaderleden aan 

deze actie zullen deelnemen. Ook andere belangstellenden binnen Berghem Sport, die van deze actie 

mede een succes willen maken, zijn van harte welkom hun steentje bij te dragen. Zij kunnen vanaf 

zaterdag 7 september contact opnemen met de klasse-coördinator. Voor elk verkocht lot ontvangen 

de verkopers ook dit jaar een leuk zakcentje. 

 

1.4.11. Train(st)ers kabouters (JO6/7) gezocht 

Zoals wellicht bij velen bekend nemen alle kabouters (kinderen 4-5 jaar) wekelijks op woensdag deel 

aan jeugdtrainingen, die op woensdagmiddag van 14.00-14.45 uur plaatsvinden. Doordat de 

kabouterafdeling nog altijd groeiende is, zijn we voor het komende seizoen 2019-2020 op zoek naar 

enkele enthousiaste vrijwilligers, die op een leuke en speelse wijze trainingen kunnen verzorgen op 

deze middag aan onze jeugdleden. Het is in het belang van de jeugdspeler dat de groep niet te groot 

is, want deze mini-pupillen/kabouters hebben voldoende aandacht nodig om de basiselementen van 

de voetbalsport onder de knie te krijgen. De eerste training start op woensdag 5 september. 

Meent U zich te herkennen en heeft U interesse en voldoende vrije tijd om deze trainingen te 

verzorgen, neem dan z.s.m. contact op met de hoofdtrainer van de kabouterafdeling. 

 

1.4.12. Training JO7, JO8 en JO9 

De trainingen voor de JO7, JO8 en JO9 beginnen op woensdag 4 september, met uitzondering van de 

teams JO9-1 en 2 en JO8-1 en 2. De trainingstijden op de woensdagmiddag zijn: 

- van 15.00 - 16.00 uur: JO8-3, JO9-3, JO9-4, JO9-5. 

- van 16.15 - 17.15 uur: JO7-1, JO7-2, JO7-3, JO8-4 en JO8-5. 

De vrijdagavond trainingen (18.00 – 19.15 uur) voor de JO7, JO8 en JO9 beginnen vanaf 23 augustus 

2019. 

 

1.4.13. Kledinguitgifte seizoen 2019-2020 

 

Bij aanvang van het seizoen wordt aan alle begeleid(st)ers van de jeugdteams de elftal-/teamkleding 

uitgereikt, zodat ze zich tijdens de oefenwedstrijden in de voorbereiding op een juiste wijze kunnen 

presenteren.  

De leiders van de teams zijn inmiddels via de klasse-coӧrdinator geïnformeerd over ophalen van de 

wedstrijdkleding 

 

1.4.14. Wassen teamkleding 

 

Gedurende het seizoen wordt wekelijks door alle jeugdelftallen/-teams gebruik gemaakt van 

sportkleding (shirt/broek/kousen), beschikbaar gesteld door de sponsorcommissie. Om een goede 

staat van deze sporttenues te kunnen waarborgen, is het noodzaak dat deze kleding door ieder team 

collectief wordt gewassen (op een vaste plaats). Het is niet de bedoeling dat elke ouder apart een 

sporttenue naar huis meeneemt om te wassen. Er ontstaan dan kleurverschillen en deze tenues zijn 
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dan niet meer te gebruiken. De jeugdcommissie doet het vriendelijke verzoek aan alle 

jeugdkaderleden aan deze wens gehoor te geven!! 

Sinds de ingebruikname van de nieuwe accommodatie in februari 2019 bestaat de mogelijkheid om 
de team(wedstrijd)kleding in het clubgebouw te laten wassen. Daarvoor zijn een professionele 
wasmachine en droger aangekocht. De kleding kan worden aangeboden en wordt, tegen een 
vergoeding, gewassen in het clubgebouw. De kosten bedragen voor de pupillen t/m JO12 per tas/per 
keer € 10,- en voor de junioren/senioren per tas/per keer € 12,50. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
de juiste gewassen tenues terug krijgt dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen: 

• De kosten dienen altijd vooraf bij aanbieding contant te worden afgerekend. 
• Ook dient bij inlevering te worden aangegeven hoeveel shirts, broeken en sokken in de tas 

aanwezig zijn. 
• Inleveren kan alleen en persoonlijk aan Sandra van Vugt en/of Astrid van Hoeij. 
• Ophalen dient ook met Sandra van Vugt en/of Astrid van Hoeij te worden kortgesloten. 
 

1.4.15. Competitie-indeling seizoen 2019-2020 

 

De competitie-indelingen van alle teams is te vinden op onze website of in de publicatie kast bij de 

ingang van ons sportcomplex. 

 

1.5. Elftalindeling 

Zie voor de elftalindelingen de site van Berghem Sport: www.berghemsport.nl. 

 

1.6. Trainingsschema 

Zie voor het trainingsschema de site van Berghem Sport: www.berghemsport.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berghemsport.nl/
http://www.berghemsport.nl/
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1.7. Veldindeling 
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1.8. Reglement interne periodekampioen Berghem Sport: 

- Periode 1: de eerste 8 competitiewedstrijden 

- Periode 2: wedstrijd 9 t/m 15 (dus 7 wedstrijden) 

- Periode 3: de laatste 7 wedstrijden (16 t/m 22) 

Wanneer elftallen minder dan 22 wedstrijden spelen in de competitie dan tellen de wedstrijden 14 

en 15 zowel in de 2e als in de 3e periode mee. Wanneer elftallen meer dan 22 wedstrijden spelen, 

tellen de wedstrijden 23 en 24 niet mee. De periodekampioen krijgt 50 consumpties. Bij gelijk 

geëindigde elftallen in een periode wordt de beloning gedeeld. Als een elftal een periode heeft 

gewonnen komt deze niet meer in aanmerking voor consumpties bij een nieuwe periodetitel.  

 

1.9. Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNVB 

De KNVB heeft een dergelijke verzekering afgesloten bij AON. Deze verzekering is van toepassing op 

alle leden van de KNVB, die schade of letsel ondervinden bij activiteiten bij de club. Dat kan zijn bij 

trainingen of wedstrijden, bij andere clubactiviteiten en bij het reizen van en naar die activiteiten. 

 

De dekking van deze verzekering is wel secundair, dat betekent dat schade pas voor vergoeding in 

aanmerking komt als deze niet via een andere (lees: eigen) verzekering kan worden geclaimd. Het 

eigen risico bedraagt € 500,- per geval. Melding van schades tot een lager bedrag heeft dus geen zin. 

Uitgesloten is de vergoeding van schade die opzettelijk is toegebracht, schade veroorzaakt door 

motorvoertuigen, schade door diefstal of vermissing, schade als gevolg van legionellabesmetting en 

schade veroorzaakt door asbest. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de KNVB onder het hoofdstuk Nieuws. 

 

Langdurig geblesseerden komen voor een vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden:  

- de blessure is zo ernstig dat minimaal één voetbalseizoen niet gespeeld kan worden; 
- het betreft uitsluitend spelers van 18 jaar en ouder; 
- de betreffende speler moet dit zelf melden bij het bestuur; 
- de kosten worden, mits aantoonbaar, vergoed tot een bedrag van maximaal € 300,-; 
- bij een vertrek naar een andere club in hetzelfde seizoen of aan het begin van het nieuwe seizoen 
moet de verkregen vergoeding worden terugbetaald. 
 

1.10. Samenwerking met Sport Expertise Centrum (SEC)  

Het Sport Expertise Centrum helpt sportverenigingen in de gemeente Oss. Voor de ondersteuning bij 

allerlei vraagstukken binnen de club kan een beroep worden gedaan op Hans Willemsen (tel.nr.06-

43032777) die als verenigingsadviseur voor Berghem Sport beschikbaar is. Daarnaast regelt het SEC 

trainingen voor de kleinere jeugd op de woensdagmiddag. Die trainingen worden verzorgd door 

Diewert Raaijmakers (tel.nr. 06-36026907). 

 

1.11. Vertrouwenspersoon 

Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon beschikbaar, te benaderen via 

vertrouwenspersoon@berghemsport.nl. 

Hier kan ieder lid of iedere vrijwilliger van de vereniging terecht, die te maken heeft (gehad) met 

ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld in de vorm van agressie en geweld, discriminatie, 

(seksuele) intimidatie en treiteren of pesten. 
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1.12. Klachten 

Eventuele klachten over het gedrag van leiders, spelers, ouders of anderen kan men ook kenbaar 

maken aan de Commissie normen & waarden. Die klachten kunnen schriftelijk worden ingediend per 

post of via e-mail (info@berghemsport.nl/secretaris@berghemsport.nl).  

 

1.13. Huisregels 
 

1.13.1. Gebruik vergaderruimten 

Om een goed gebruik van de vergaderruimten (bestuurskamer, wedstrijd-secretariaat) te 
waarborgen, gelden de volgende huisregels: 
- De vergaderdata s.v.p. tijdig reserveren bij het bestuurssecretariaat. 
- De bestuurskamer mag ook voor een ander overleg worden gebruikt (als één of meerdere 
bestuursleden aan dat overleg deelnemen). 
- Ruim de tafels na afloop op (verwijderen kopjes, flessen, glazen e.d.). 
- Maak van de vergaderruimten geen magazijn (leg de administratie en ander klein materieel in de 
wandkasten). 
 

1.13.2. Gebruik velden en kleedruimten 

- De trainers worden verzocht niet langer te trainen dan aangegeven. 

- Gebruik trainingsvelden volgens schema. 
- Er gelden speciale regels voor het gebruik van het kunstgrasveld (deze staan vermeld op de borden 
bij de toegangen van dat veld) 
- Alcohol is alleen toegestaan voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder in de kantine en op 
het terras. Dus niet langs de velden of in de kleedkamers. 
- Roken is niet toegestaan in de kleedlokalen en gang. Evenmin mag gerookt worden door personen 
die in functie zijn b.v. leiders in de dug-out. 
- Veeg de kleedkamers na de training even uit, zodat het team dat erna komt, ook in een schone 

kleedkamer terecht kan. 

- Volg de aanwijzingen van de toezichthouders/beheerders altijd op!  

- Voor wijzigingen omtrent de trainingen, dag of aanvangstijd raadpleeg de website. 

 

1.13.3. Beheer en gebruik materialen 

Het op een goede manier beheren van het sportpark is een taak van ons allen. De beheerders doen 

hun best alles rondom de velden in goede banen te leiden. Dit lukt alleen als afspraken door 

eenieder worden nagekomen! Dan hebben we het over de volgende zaken: 

- De trainers/leiders verwijderen gebruikte materialen zoals doeltjes/goals van het veld en plaatsen 

deze terug op de daarvoor bestemde plaats. 

- Na gespeelde wedstrijden worden de hoekvlaggen (na de laatste wedstrijd) mee teruggebracht naar 

de beheerdersruimte. 

- Tot slot is het zaak om samen met de beheerders zorg te dragen voor onze ballen, zowel voor de 

trainingen, als bij wedstrijden. Zorg dat melding wordt gemaakt van tijdens de training of wedstrijd 

kwijtgeraakte ballen.  

Voor (uit) wedstrijden, en dus ook voor de warming up, worden maximaal 3 ballen verstrekt, die op 

dezelfde dag weer ingeleverd moeten worden. Indien na afloop c.q. bij terugkomst geen beheerder 

meer aanwezig is, dienen de ballen de maandag daarop ingeleverd te worden. 
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Het is de taak van alle kaderleden om als een “goed huisvader” zorg te dragen voor het retourneren 

van alle geleende spullen bij de beheerders. Als we samen deze afspraken nakomen, blijft ieder 

plezier houden in zijn taak bij de club.  

Bovendien kunnen we zo met elkaar de kosten voor materialen, vooral voor ballen, drukken.  

Alvast bedankt voor de medewerking en inzet voor de club. 

                                

!! Voor het beheer op de wedstrijddagen is alle hulp welkom! Wanneer er voldoende beheerders zijn 

kan er vaker afgewisseld worden en blijft het voor iedereen leuk om iets voor de club te doen. 

                                

 

1.13.4. Afgelasting trainingen bij code oranje 

Indien door het KNMI voor de provincie Noord-Brabant of voor dat deel van de provincie, waarin 

Berghem is gelegen, code oranje wordt afgegeven dan gaan de trainingen op die dag uit 

veiligheidsoverwegingen voor spelers en leiding niet door. Dat geldt zowel voor de senioren als voor 

de jeugd. 

 

1.13.5. Speelgerechtigdheid 

Spelers mogen alleen voetballen als hun naam op het digitale wedstrijdformulier kan worden 

ingevoerd. 

Spelers die de contributie of boetes nog niet betaald hebben en die geschorst zijn, mogen op dat 

moment ook niet spelen. 

 

1.13.6. Viering kampioenschap 

Voor de huldiging van kampioenen is het niet toegestaan om met een platte kar door het dorp te 

rijden. Berghem Sport is niet aansprakelijk voor de schade en lichamelijk letsel, dat wordt 

veroorzaakt als men ondanks dit verbod toch van een platte kar gebruik maakt. Andere vormen van 

vervoer, waarbij de veiligheid wel gegarandeerd is, zijn uiteraard wel toegestaan. 

Tevens is gebruik van confetti in het clubgebouw niet toegestaan. 

 

 

 


