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Ten geleide

Met dit boekje willen wij leden als spelers, trainers, begeleiders, beheerders en alle andere vrijwilligers een 
handvat geven in wie wij als vereniging zijn, afspraken die wij hebben en om op eenvoudige wijze wegwijs 
te maken binnen de vereniging. Zeker voor nieuwe leden en vrijwilligers is het niet altijd gemakkelijk je weg 
te vinden in hoe zaken werken en bij wie je moet zijn als je een vraag hebt. Dit introductieboekje zal 
mogelijk niet alle vragen behandelen maar moet iedereen voldoende duidelijkheid geven hoe het binnen 
de vereniging werkt dan wel waar je met vragen terecht kan.

Als Berghem Sport willen wij een vereniging zijn die een belangrijke bijdrage levert aan de sociale 
samenhang in de lokale dorpse samenleving. Berghem Sport wil zich als vereniging met een breed 
draagvlak verder ontwikkelen en wenst haar centrale vernieuwend verbindende rol tussen oud en 
nieuw in de Bergse gemeenschap, maar ook daaromheen, nadrukkelijker in te vullen. Sporten is 
belangrijk voor jong en oud, valide- en mindervalide mensen, en ook vanuit educatieve en sociale 
invalshoek onmisbaar als basiselement van onze samenleving. 

Berghem Sport heeft de ambitie om invulling te kunnen geven aan de onderstaande punten die van 
toegevoegde waarde zijn binnen de verbinding van oud en nieuw Berghem:
• Met plezier een gezond en veilig sportklimaat;
• Sociaal maatschappelijke verbindend;
• Plezier in ontwikkeling;
• Een financieel gezonde en vitale vereniging met een positief imago.

Alleen wanneer deze factoren hand in hand gaan wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin plezier, 
ontwikkeling, presteren en sociale cohesie centraal kunnen staan. Berghem Sport is een vereniging 
waarin wij in alle geledingen ons voetbal DNA willen kenmerken aan de  hand van 3 krachtige 
kernwaarden: Initiatief, Energiek en Plezier. In alles wat we doen in zowel op als naast het veld willen 
we deze waarden tot uitdrukking laten komen met alle betrokken bij de vereniging.

Beste leden van Berghem Sport 

!

“Berghem Sport biedt de mogelijkheid voor 
kinderen/jongeren als volwassenen uit Berghem en 
de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en 
emotioneel gebied te ontwikkelen door zowel 
prestatief als recreatief in competitieverband te 
kunnen voetballen. Hierbij staan plezier en 
ontwikkeling centraal”. 

Missie

”Voor een optimale ontwikkeling van alle spelers, 
zoals omschreven in de missie, geldt dat hiervoor op 
zowel prestatief als recreatief niveau het beste 
klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen 
met en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Hierbij 
staat plezier in het spel voorop en dit wordt bereikt 
door een veilige omgeving, goede begeleiding en 
een goede faciliteiten. Dit zijn voorwaarden voor het 
verbeteren van de prestaties van de individuele 
speler en de vereniging”. 

Visie in opleiden

Initiatief: Daadkrachtig, ondernemend, anticiperend, 
eerste stap

Energiek: (Pro)Actief, dynamisch, krachtig, levendig, 
vitaal

Plezier: Vreugde, genot, vermaak, prettig

Voetbal DNA
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Organisatie
!

Berghem Sport is afhankelijk va de inzet van een grote groep vrijwilligers. 
Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk voetbal in Berghem te faciliteren. Al 
jaren zetten vele personen zich in om alles draaiende te houden en een 
aangenaam en veilig sportklimaat te creëren. Er zal altijd een behoefte zijn aan 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die zich met veel plezier willen inzetten voor 
de vereniging.  Het oeroude motto “vele handjes maken licht werk” geldt hier 
uiteraard ook. Onder het motto "meedoen is een keuze" willen we ieder lid 
en/of ouder(s) van jeugdleden betrekken bij het wel en wee van de vereniging. 
Door inzet van ons allemaal houden we met elkaar de taken en tijdsinvestering 
beperkt en overzichtelijk. Op deze manier zijn we ook in staat om contributies 
laag te houden zodat iedereen voetballen bij Berghem, Sport toegankelijk blijft.

Berghem Sport heeft naast de hieronder genoemde structuur van 3 afdelingen, 
een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat ook uit vrijwilligers, die bestuurlijk 
(langere termijnvisie) richting geeft aan Berghem Sport. Het huidige bestuur 
bestaat uit:
• Gerard Broers (voorzitter)
• Patricia Theunisse (secretaris)
• Danny van de Heuvel (technische zaken)
• Antwan van de Broek (beleidszaken en financiële zaken)
• Ad van de Rakt (accommodatie en beheer)

Organisatie structuur

Bestuurder
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Bestuurder
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Bestuurder
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Beheerders

Waar moet ik mijn vraag stellen

Om personen met vragen wegwijs te maken verwijzen wij naar:
• Vragen m.b.t. voetbaltechnische zaken => hoofdopleidingen
• Vragen m.b.t. organisatorische zaken rondom een team => coördinator
• Vragen m.b.t. wedstrijdzaken => wedstrijdsecretaris
• Vragen m.b.t. algemene organisatorische zaken en beleid => secretaris bestuur
• Vragen m.b.t. aan- en afmelden lidmaatschap=> ledenadministratie
• Vragen m.b.t. beheerderstaken => bestuurslid Beheer & Accommodatie

Wie wat waar

Wedstrijdsecretariaat:
Leon van Mierlo (Jeugd)
Jan Gerrits (Senioren)

Coördinatoren senioren:
Donny van Herpen (selectie)
John van den Bogaart (lagere senioren)
Hemke Megens (dames)
Willy van den Hoogen (walking footbal)
Leon Hoefnagels (keepers)

Hoofdopleidingen:
Remco van der Zwaart (O12/7)
Tryfon Roelofs (O19/13)

Coördinatoren jeugd:
Vacature (JO19/18)
Vacature (JO17/16)
Armand van de Heuvel (JO15/14)
Kees van Veldhoven (JO13/12)
Vacature (O11)
Ferdie van Helden (O10/O9)
Vacature (O8/O7)
Willemien van de Wetering (MO19/11)
Aat de Vries (MO19/11)
Jan Gerrits (kabouters)
Leon Hoefnagels (keepers)

Coördinator scheidsrechters:
Wessel Timmers
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Organisatie
!

Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Berghem Sport wil zich als vereniging met een breed draagvlak verder 
ontwikkelen en wenst haar centrale vernieuwend verbindende rol tussen oud en nieuw in de Bergse gemeenschap, maar ook daaromheen, nadrukkelijker in te vullen. 
Sporten is belangrijk voor jong en oud, valide- en mindervalide mensen, en ook vanuit educatieve en sociale invalshoek onmisbaar als basiselement van onze 
samenleving. Daarbij staan sportiviteit binnen en buiten het veld en respect hoog in het vaandel binnen een veilige omgeving.

VOG
Voor alle (actieve) vrijwilligers die in enige vorm betrokken zijn bij het jeugdvoetbal vragen wij vanaf seizoen 2020-2021 een Verklaring Omtrent Gedrag te noemen VOG. 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving in 
dit geval bij onze vereniging. Aan het begin van iedere nieuwe seizoen zal aan nieuwe vrijwilligers die een functie gaan vervullen i.r.t. het jeugdvoetbal het verzoek 
worden gedaan een VOG verklaring aan te vragen. Voor vragen of opmerkingen omtrent de VOG en of gedragsregels kun je contact opnemen met onze secretaris 
Patricia Theunisse: secretaris@berghemsport.nl

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon maakt het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Hij of zij luistert en denkt mee en is onafhankelijk. De vertrouwenspersoon 
staat geheel buiten het kennisnetwerk van de vereniging, hetgeen voor de onafhankelijkheid de meeste ideale situatie is. De vertrouwenspersoon maakt dus geen 
onderdeel uit van het bestuur. Vanaf 2021 heeft Berghem Sport in de persoon van dhr. W. de Grauw een nieuwe vertrouwenspersoon. Indien iemand binnen de 
vereniging in gesprek wil met de vertrouwenspersoon dan verwijzen wij naar: vertrouwenspersoon@berghemsport.nl

Gedragsregels
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Binnen Berghem Sport staan wij voor een veilig sport- en omgangsklimaat waarbij van eenieder wordt 
verwacht zich aan de gedragsregels te houden. Daarbij zal grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie niet worden getolereerd binnen de vereniging. Als één of 
meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Gedragsregels van Berghem Sport zijn 
vastgelegd in het document; ‘Huis en Gedragsregels Berghem Sport’ welke separaat op de Berghem Sport website te vinden is. 

Commissie Normen en Waarden
Onze doelstelling is dat op alle niveaus en terreinen binnen onze vereniging op een positieve manier met elkaar moet worden omgegaan. Niet alleen op en rond het veld, 
maar ook daarbuiten in de kleedkamer, kantine, wedstrijdsecretariaat en op bezoek bij andere verenigingen. In het document “Huis en Gedragsregels Berghem Sport” 
staat uitvoerig beschreven wat van de leden wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als men zich niet hieraan houdt. Dat kan resulteren in bepaalde straffen. Een 
speciaal hiervoor ingestelde commissie (CNW) houdt de ontwikkelingen in de gaten, en brengt (na hoor en wederhoor) advies uit over gevallen die zich hebben 
voorgedaan en bij de commissie zijn gemeld. Het bestuur beslist of dat al niet moet leiden leidt tot het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Sportiviteit, Respect en Integriteit

mailto:secretaris@berghemsport.nl
mailto:vertrouwenspersoon@berghemsport.nl
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Organisatie
!

Binnen Voetbalvereniging Berghem Sport staan al veel zaken prima op de rails. Dat moeten we ook vooral koesteren. Neemt niet weg dat er op een aantal onderdelen 
nog verbeteringen mogelijk en zelfs noodzakelijk zijn. Mede door de forse groei van de vereniging in de afgelopen jaren wordt het belang van een goede organisatie 
steeds belangrijker. Uiteindelijk zullen er voldoende en goede faciliteiten moeten zijn, zodat ieder lid zijn hobby op een voor hem of haar met plezier kan uitoefenen. Dat 
vereist wel dat er veel mensen nodig zijn om daarbij de helpende hand te bieden. Dat zijn de vele vrijwilligers, waar we erg trots op zijn. Om diverse zaken, die voor de 
toekomst Berghem Sport van belang zijn, op een overzichtelijke wijze in beeld te brengen zijn er diverse beleidsdocumenten opgesteld die via de Berghem Sport website 
zijn te bekijken. Beleidsstukken die op de Berghem Sport website zijn te vinden:
• Beleidsplan 2020-2024
• Technisch beleidsplan
• Huishoudelijk reglement met daaronder:
› Protocol camera toezicht
› Alcoholreglement
› Huis en gedragsregels
› Beleid t.a.v. sportiviteit, respect en integriteit
› AVG beleid 
› Beleid rookvrij sportpark

Voor vragen of opmerkingen omtrent de beleidsstukken kun je contact opnemen met onze secretaris Patricia Theunisse: secretaris@berghemsport.nl of met onze 
voorzitter Gerard Broers: voorzitter@berghemsport.nl

Beleid

Vrijwilligers

Berghem Sport is afhankelijk va de inzet van een grote groep vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk voetbal in Berghem te faciliteren. Al jaren zetten vele 
personen zich in om alles draaiende te houden en een aangenaam sportklimaat te creëren. Er zal altijd een behoefte zijn aan nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die zich 
met veel plezier willen inzetten voor de vereniging.  Het oeroude motto “vele handjes maken licht werk” geldt hier uiteraard ook.

De vrijwilliger is de kurk waar de vereniging op drijft. Onder het motto "meedoen is een keuze" willen we ieder lid en/of ouder(s) van jeugdleden betrekken bij het wel 
en wee van de vereniging. Door inzet van ons allemaal houden we met elkaar de taken en tijdsinvestering beperkt en overzichtelijk. Op deze manier zijn we ook in staat 
om contributies laag te houden zodat iedereen voetballen bij Berghem, Sport toegankelijk blijft. Heeft u interesse om actief vrijwilligerstaken in te vullen neem dan 
contact opnemen met onze secretaris Patricia Theunisse: secretaris@berghemsport.nl

mailto:secretaris@berghemsport.nl
mailto:voorzitter@berghemsport.nl
mailto:secretaris@berghemsport.nl
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Proces van aan- en afmelden

Het aanmelden voor het lidmaatschap kan uitsluitend digitaal gebeuren 
via het inschrijfformulier op de Berghem Sport website. Aanmelden kan 
via de Berghem Sport website onder het kopje contact/inschrijfformulier. 
Na aanmelding proberen we nieuwe leden op geplande tijdstippen te 
ontvangen bij Berghem Sport op locatie om daar toelichting te geven op 
de vereniging en een rondleiding te verzorgen. Via de coördinatoren 
wordt er dan gekeken in welk team een nieuw lid kan worden geplaatst 
dan wel op de wachtlijst gaat. Via de coördinator/hoofdopleidingen wordt 
een nieuw lid geïnformeerd in welk team hij/zij wordt ingedeeld. 

In het hiernaast staande schema kan worden vernomen welke stappen in 
het proces worden genomen om tot indeling van een nieuw lid te komen 
met de bijbehorende responstermijnen. Zeker gedurende het lopende 
seizoen kan het voorkomen dat een nieuwe lid direct in een team kan 
worden geplaatst. In dat geval zal een nieuw lid op de wachtlijst worden 
geplaatst

Het afmelden van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren 
bij de ledenadministratie. Diegene die willen stoppen als lid van Berghem 
Sport verzoeken wij omdat door te geven voor 15 juni van dat jaar 
(seizoen) anders ga het betreffende lid mee in de contributie inning van 
het nieuwe komende seizoen. De opzegging moet worden gedaan bij 
Frank Brands door een mail te sturen naar 
ledenadministratie@berghemsport.nl. 

Contributie voor een seizoen wordt doorgaans begin september van dat 
jaar in één keer afgeschreven. Een speler is pas speelgerechtigd als deze 
de contributie heeft voldaan. Vragen over de contributie of de inning 
daarvan kan contact worden opgenomen met 
penningmeester@berghemsport.nl.

Aanmelden uitsluitend 
digitaal formulier via BS-site

Aanmelding komt digitaal  
via sportlink binnen bij 

ledenadministratie

Aanmelding jeugd doorsturen 
wedstrijdsecretaris jeugd

Wedstrijdsecretaris jeugd 
stemt af met 

HJO en klasse coördinator  
en maakt afspraak over:
• (Proef)training
• Plaatsing wachtlijst

HJO overlegt met klasse 
coördinator en leider m.b.t. 

plaatsing team

Aanmelding senioren of dames 
doorsturen aan coördinator 

senioren of dames

Afstemmen met teamleiders 
senioren of dames m.b.t. 

plaatsing in team

Bij definitieve plaatsing in team  
geeft coördinator naam en 

team betreffende speler door 
aan ledenadministratie

Definitieve verwerking 
gegevens en indeling van 

nieuw lid in sportlink door 
ledenadministratie

Voorzitter en secretaris worden geïnformeerd door 
wedstrijdsecretaris jeugd over inschrijvingen. Voorzitter 
en/of secretaris:
• nodigt eens per maand nieuwe jeugdaanmelding uit 

voor rondleiding op sportpark met uitleg. 
• Vraagt ouders vragen inzet vrijwillige taken

HJO en/of klasse 
coördinator geeft 

definitieve plaatsing team 
door aan 

wedstrijdsecretaris jeugd

Inschrijving doorgeven aan 
penningmeester t.b.v. inning 

contributie

Wedstrijdsecretaris 
jeugd informeert 

ouders over plaatsing 
team en/of wachtlijst
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Praktische zaken
!

Op 2 januari 2019 is met de officiële ingebruikname van het nieuwe clubgebouw een 
duurzame en toekomstbestendige droom gerealiseerd op basis waarvan Berghem 
Sport kan worden aangemerkt als een vitale en duurzaam op de toekomst ingerichte 
vereniging. Een mooi sportpark vraagt ook verantwoordelijkheid om er met respect 
mee om te gaan. Een ander punt van aandacht is het beheer van de materialen. We 
moeten zuinig zijn op onze spullen, omdat het aanvullen van verloren of kapotte 
materialen veel geld kost. 

Respect voor materialen en accommodatie

• Publiek niet op het veld maar achter de afrastering (ook bij kleinere spelvormen 
zoals 6 tegen 6 en 8 tegen 8);

• Niet met platte zolen op de kunstgrasvelden;
• Niet schuiven van doelen over de velden maar optillen of hiervoor bestemde 

hulpmiddelen gebruiken;
• I.v.m. werkzaamheden die doorgaans overdag gebeuren zoals belijnen, maaien en 

slepen van de velden, alle doelen na de laatste training van het veld afhalen; 
• Doe vooraf navraag op wedstrijdsecretariaat of je na je wedstrijd de doelen van 

het veld moet halen; 
• Voor diegene die de doelen van het veld moeten halen (na training of wedstrijd) 

zet de doelen op de daarvoor bestemde opstelplaatsen en niet zomaar aan de 
zijkant van het veld of over de afrastering zetten.

• Spelen en/of trainen op het veld dat voor een team is toegewezen;
• Veldindeling wordt door wedstrijdsecretariaat gemaakt;
• Wedstrijd toedeling veld 1 volgens prioritering afsprakenkaart;
› Een 1ste elftal gaat altijd voor
› Competitie gaat voor Bekervoetbal
› Bekervoetbal gaat voor vriendschappelijk
› Oudste leeftijd categorie gaat voor
› Trainingen gaan voor oefenduels
› Officiële wedstrijd gaat voor trainingen

Gebruik velden

Opstelplaats verplaatsbare doelen

Gebruik hulpmiddelen voor verplaatsen
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Praktische zaken
!

• Wedstrijdkleding wordt door Berghem Sport ter beschikking gesteld aan alle teams
• Aan begin van het seizoen wordt uitgifte moment van kleding gecommuniceerd 

door sponsorcommissie. Teambegeleiding haalt dan kleding voor het team op
• Aan einde van het seizoen wordt inname moment van kleding gecommuniceerd 

door sponsorcommissie. Teambegeleiding brengt dan teamkleding terug en meldt 
wat eventueel kapot is dan wel vermist is

• Voor tussentijdse kapotte en/of zoekgeraakte kleding kan contact worden 
opgenomen met Bianca Bergers: hahbergers@hetnet.nl

Gebruik kleding

• Te allen tijde eerst na melding in het wedstrijdsecretariaat plaats te nemen in de 
kleedkamer die daarvoor is ingepland, en niet op eigen gelegenheid intrek te 
nemen in een kleedkamer

• Kleedkamers na gebruik even schoonmaken met trekker;
• Zowel na een training als wedstrijd altijd controle van de kleedkamer door een 

leider/trainer van het team. Dit met name dat kleedkamer netjes wordt 
achtergelaten en geen vernielingen hebben plaatsgevonden

• Bij thuiswedstrijden voor O13 t/m O19 teams, senioren teams zowel heren als 
dames, ook graag even controle hoe de kleedkamer van de tegenstander is 
achtergelaten. Bij eventuele vernielingen melding op wedstrijdsecretariaat zodat er 
melding bij betreffende vereniging kan worden gemaakt

Gebruik kleedkamers

Opruimen materialen

Gebruik uit tenue

• Wees zuinig op de materialen die je gebruikt
• De normale zaken die nodig zijn om te voetballen en te trainen, 

kunnen via de beheerder worden verkregen
• Materiaal door trainer/leider uit ruimte ophalen en melden bij 

beheerder
• Leider/trainer ziet erop toe dat alle materialen terugkomen en op de 

juiste wijze worden opgeborgen
• Als men iets nodig heeft, wat niet beschikbaar is, kan hierom worden 

verzocht via coördinator die dit bij Technische Commissie voorlegt
• Als iets kapot is gegaan melden en/of inleveren bij de beheerder

Gebruik materialen

• Een uittenue wordt enkel en alleen gedragen tijdens thuiswedstrijden indien de 
tegenpartij dezelfde kleur draagt. In ieder ander geval dragen wij met trots onze 
clubkleuren

• Uittenue ’s zijn verkrijgbaar bij beheerder. Na gebruik in de tas, de tas op de tafel 
naast de wasmachine neerzetten (worden de shirts uitgewassen).



10

Praktische zaken
!

• Gebruik kleedkamer die is toegewezen aan het team (bij twijfel doe navraag bij 
beheerder

• Voor materialen meld je bij beheer en geef aan wat je wil gebruiken
• Alle ballen zelf ophalen die over de afrastering zijn geschoten. De ballen waar je 

niet bij kan melden bij beheerder
• Ruim na de training de doelen op, op de daarvoor bestemde opstelplaatsen
• Breng na de training alle materialen terug bij beheer en ruim het netjes op in het 

ballenhok
• Controleer de kleedkamer nadat de laatste speler is vertrokken en zorg dat de 

kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 

Trainingsavonden

• Altijd eerst melden in het wedstrijdsecretariaat en informeer in welke kleedkamer 
en speelveld voor het team staat ingepland en niet op eigen gelegenheid intrek te 
nemen in een kleedkamer

• Warming up ballen op wedstrijddagen
› Ballen (te weten 3 per elftal) op speeldagen ophalen bij beheerder (en dit 

melden);
› Ballen ook weer inleveren op dezelfde speeldag bij beheerder (en dit melden), 

anders de maandagavond daarop;
› Geen ballen van BS mee naar huis nemen (komen we ballen te kort op 

trainingsavonden).
• De speeltijden op met name de zaterdagochtenden goed in acht te nemen en 

volgens het speelschema het veld na afloop binnen 5 minuten te verlaten. Dit om 
de opvolgende wedstrijden niet uit de tijd te laten lopen en ook de bezetting van 
de kleedkamers op het afgesproken schema te laten verlopen. 

• Ruim na de wedstrijd de doelen op (indien van toepassing), op de daarvoor 
bestemde opstelplaatsen

• Controleer de kleedkamer nadat de laatste speler is vertrokken en zorg dat de 
kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 

Wedstrijddagen
Scheidsrechters

• Leider/trainer geeft na de wedstrijd (zowel uit- als thuiswedstrijd) de 
uitslag door in het wedstrijdsecretariaat en vult wedstrijdformulier in.

• Vanaf O8 moet het digitaal wedstrijdformulier worden ingevuld in de 
KNVB app wedstrijdzaken. Voor O7 alleen de spelleider en uitslag.
› Van boven naar beneden “vegen” is verversen
› Vul altijd de assistent scheidsrechter in
› Alleen gereed melden als alles bekend is (Met name de spelers !)
› Geen pasfoto = legitimeren !

• Heb je hulp nodig of uitleg, ga naar Jan van de Coolwijk of Willy van de 
Hoogen in het wedstrijdsecretariaat en zij helpen je op weg met de 
app.

Wedstrijdzaken

• O8 t/m O11 moeten zelf voor een scheidsrechter/spelbegeleider 
zorgen (bijv. leider of ouder)

• Onvoldoende scheidsrechters voor O12 t/m O19 klasse:
› Scheidsrechters toewijzing uit de scheidsrechters ‘pool’ door 

coördinator scheidrechters
› Diegene die geen scheidsrechter heeft toegewezen gekregen uit 

de scheidsrechter pool moet zelf voor scheidsrechter zorgen (bijv. 
leider of ouder)

Teambegeleiding zorgt voor:
• Rijschema zodat er vervoer is bij uitwedstrijden
• Was schema van teamkledingtas (kleding niet individueel uitreiken 

maar moet bij elkaar worden gehouden in teamtas)
• Invullen wedstrijdformulier, doorgeven einduitslag in 

wedstrijdsecretariaat
• Dat alles rondom het team wordt gecoördineerd, zoals; opruimen, 

schoonmaken, gedrag naar beheerders, taken toewijzen, etc.
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Praktische zaken
!

• Bij de start van het seizoen wordt het trainingsschema met tijden en veldindeling 
zowel via de coördinatoren als de website met de trainers en teambegeleiders 
gedeeld.

• Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met vooraf opgegeven wensen van 
leiders/trainer. Echter, met een groeiende en grote vereniging kan daarin niet aan 
alle wensen worden tegemoet gekomen. Begrip en flexibiliteit van een ieder 
gewenst.

• Woensdagmiddagtraining voor de O7, O8, O9 teams i.s.m. S.E.C. Oss
• Indien natuurgrasvelden langdurig buiten gebruik zijn vanwege 

weersomstandigheden zal een wintertrainingsschema worden opgesteld. Indien 
van toepassing zal dit schema via de klasse-coördinatoren en de Berghem Sport 
websites worden gecommuniceerd.;

• Als het KNMI code oranje wegens slecht weer afgeeft voor Noord Brabant worden 
de trainingen en oefenwedstrijden afgelast (besluit bestuur Berghem Sport).
› Code oranje bij warm weer; Neem voldoende (drink)pauzes en zorg ervoor dat 

de voldoende drinken aanwezig is.

Trainingsschema

Om extra inkomsten voor de vereniging te genereren wordt door Berghem Sport oud 
papier opgehaald. Dit wordt zowel door de jeugdafdeling als de senioren gedaan:
• Ophalen oud papier vanuit jeugdafdeling 1e woensdagavond van de maand. Onder 

de 18 jaar is het verboden om achter de vuilniswagen te staan of te lopen. Deze 
taak wordt ingevuld door ouders van het betreffende team

• Ophalen oud papier vanuit de senioren 1e vrijdagavond van de maand
• Schema wanneer welk team is ingedeeld wordt aan het begin van het seizoen 

gedeeld

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Adrie van de Wetering

Oud papier ophalen

Eén maal per jaar wordt er een algemene leden vergadering (ALV) 
gehouden. Deze vindt doorgaans plaats in de maand november. Tijdens 
de ALV wordt teruggeblikt op afgelopen jaar, worden de financiële cijfers 
over het afgelopen seizoen verantwoord en de begroting voor het 
nieuwe seizoen gepresenteerd. Daarnaast worden belangrijke besluiten 
voorgelegd aan de leden en worden bestuurders (indien van toepassing) 
benoemd en/of herbenoemd met instemming van leden. Twee weken 
voor de ALV wordt de agenda gedeeld via de Berghem Sport website.

Wij moedigen alle leden aan deel te nemen aan de ALV. Voor vragen over 
de ALV kan contact worden opgenomen met onze secretaris Patricia 
Theunisse: secretaris@berghemsport.nl of met onze voorzitter Gerard 
Broers: voorzitter@berghemsport.nl

ALV

Zoals eerder in dit document zal er altijd een behoefte zijn aan nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers. Dit geldt ook voor teambegeleiders en/of 
trainers. Indien u interesse heeft om een team of juist het team van uw 
zoon of dochter te begeleiden, neem dan contact op 
met: hoofdopleidingen@berghemsport.nl of rechtstreeks met de 
hoofdopleidingen:
• Remco van der Zwaart (onderbouw O7 t/m O12)
• Tryfon Roelofs (bovenbouw O13 t/m O19)
• Leon Hoefnagels (keepers)

Daarnaast investeert Berghem Sport ieder jaar weer in goede KNVB 
opleidingen voor (keeper)trainers op verschillende niveaus. Bij interesse 
voor het volgen van een trainersopleiding neem contact op met de 
hoofdopleidingen.

Interesse in team begeleiding en/of training

mailto:secretaris@berghemsport.nl
mailto:voorzitter@berghemsport.nl
mailto:hoofdopleidingen@berghemsport.nl
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Voetbalzaken
!

Als Berghem Sport hebben wij een voetbal visie waarin we spelers willen opleiden en de manier waarop wij wedstrijden willen spelen. De voetbalvisie is afgeleid op de 
missie en visie van Berghem Sport. Onze ambitie is dat we deze voetbalvisie terug zien binnen de gehele vereniging en kenmerkend is hoe wij willen voetballen. Berghem 
Sport is een vereniging waarin wij in alle geledingen ons voetbal DNA willen kenmerken aan de  hand van 3 krachtige kernwaarden: Initiatief, Energiek en Plezier. In alles 
wat we doen in zowel op als naast het veld willen we deze waarden tot uitdrukking laten komen met alle betrokken bij de vereniging. Ons voetbal DNA kenmerkt zich 
door:
• Initiatief: Daadkrachtig, ondernemend, anticiperend, eerste stap
• Energiek: (Pro)Actief, dynamisch, krachtig, levendig, vitaal
• Plezier: Vreugde, genot, vermaak, prettig

Opleidingsvisie
”Voor een optimale ontwikkeling van alle spelers, zoals omschreven in de missie, geldt dat hiervoor op zowel prestatief als recreatief niveau het beste klimaat wordt 
gecreëerd als spelers trainen en spelen met en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Hierbij staat plezier in het spel voorop en dit wordt bereikt door een veilige 
omgeving, goede begeleiding en een goede faciliteiten. Dit zijn voorwaarden voor het verbeteren van de prestaties van de individuele speler en de vereniging”. 

Opleidingsdoelstelling
Berghem Sport streeft ernaar om een constante stroom van goed opgeleide spelers af te leveren aan het eind van de jeugdopleiding, zodanig dat aan de senioren(zowel 
dames als heren) (selectie)teams jaarlijks een kwaliteitsimpuls kan worden geven vanuit de eigen jeugd. Hierbij stelt de jeugdafdeling zich ten doel om voorwaarden te 
creëren zodat haar leden zowel prestatief als recreatief met plezier dit streven kunnen realiseren. Daarbij leiden wij op:
• Doorstromen naar 1e elftal (en overige seniorenteams) als einddoel 
• In een speelstijl die zowel een Berghem Sport-team als Berghem Sport-speler typeert
• Met spelprincipes die in iedere situatie toe te passen, en trainbaar zijn met herkenbare speelwijze
• Leeftijdsspecifiek trainen

Voetbalvisie
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Voetbalzaken
!

Om invulling te geven aan de spelprincipes met professionele oefenstof 
gebruiken we sinds 2018 de VTON-trainersapp. Geen volgsysteem, maar een 
trainingstool beschikbaar via de telefoon. Daarmee wordt het ook voor de 
minder ervaren leiders en trainers mogelijk om zonder veel huiswerk training 
te geven vergelijkbaar met de oefenstof van prestatieve teams. 

De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een 
meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk en vanuit 
de samenwerking met de N.E.C.-voetbalacademie doorvertaald in N.E.C.-
opleidingsfilosofie. Deze samenwerking met N.E.C is Berghem Sport in 2019 via 
een overeenkomst aangegaan. De voetbalmethode ontwikkelt breed op 
techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste 
groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de nadruk 
op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit 
naar fysieke en mentale ontwikkeling. De voetbal methode biedt een 
doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken met vaste 
jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers 
gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap 
aan hun ontwikkeling.

Het grote voordeel daarvan is dat men makkelijker en beter beslagen ten ijs 
een training kan geven en alle spelers onafhankelijk van hun individuele niveau 
dezelfde oefenstof kan worden aangeboden. Hiermee wordt tevens getracht 
de drempel voor vrijwilligers om begeleiding/training te geven aan een elftal te 
verlagen. 

Diegene die toegang, uitleg en introductie in de VTON app willen hebben 
kunnen zicht richten tot hoofdopleidingen  Onderbouw Remco van der Zwaart: 
hoofdopleidingen@berghemsport.nl

Gebruik VTON

Het voetbalspel wordt gekenmerkt door Aanvallen, Verdedigen en 
Omschakelen tussen deze twee. De Berghem Sport voetbalvisie is door vertaalt 
naar aantal spelprincipes voor het aanvallen en 4 spelprincipes voor het 
verdedigen:

Verdedigen
• As dichthouden, naar de zijkant dwingen
• Overtal situatie creëren
• Agressief druk op de bal
• Ruimtes verdedigen, meebewegen met de bal
• Domineren van 1:1 situatie

Aanvallen
• Creëren van man meer rond de bal
• Eén tegen één creëren en uitspelen 
• Diepte voor breedte
• Omschakeling: Samen de ruimte zoeken om vooruit te komen

Speelwijze  / Spelprincipes

mailto:hoofdopleidingen@berghemsport.nl
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Communicatie
!

Een goede communicatie is een essentiële voorwaarde om als vereniging goed 
te kunnen functioneren. Dat geldt in wezen binnen elke organisatie. Zeker nu 
de vereniging qua ledenaantal in de loop der jaren bijna is verdubbeld en zelfs 
nog verder groeit, wordt het risico van communicatiestoornissen steeds groter. 
Dus moeten we investeren om elkaar op de hoogte te houden en bij te praten 
over ontwikkelingen binnen de club. 

In het huidige tijdperk is de digitale media een prachtig middel om veel mensen 
in een kort tijdsbestek te informeren. Dat kan op allerlei manieren. Heel direct 
door het versturen van berichten via de mail en telefoon (sms en app). Dat kan 
op individuele basis maar ook in de vorm van groepsberichten. Ideaal voor bijv. 
het versturen van vergaderstukken of het informeren van alle spelers uit een 
team over het al dan niet doorgaan van wedstrijden. Uiteraard is iedereen vrij 
om gebruik te maken van deze middelen, maar de voorkeur van het bestuur is 
om de site van Berghem Sport te benutten als centraal informatiekanaal naar 
de leden van de club. 

Op de website is alle informatie over de vereniging en teams te vinden evenals 
het wedstrijdprogramma, uitslagen en afgelastingen. Ook nieuwsberichten of 
mededelingen komen via de website

Voetbalassist Clubapp
Met ingang van seizoen 2019/2020 is besloten om een zogenaamde club app in 
het leven te roepen, waarmee op een snelle manier informatie voor de leden 
beschikbaar is. Diegene die de voetbalassist clubapp op zijn telefoon installeert 
en daar Berghem Sport als vereniging selecteert heeft daarmee dezelfde info 
als de website rechtstreeks in de app. Als daarbij bij instellingen de 
pushberichten wordt aangezet verschijnen eventuele afgelastingen van 
wedstrijden direct als bericht op je telefoon.

Website en clubapp

Alle spelende leden staan geregistreerd in sportlink op basis van hun KNVB 
nummer. Vanaf 13 jaar moet iedere speler zijn eigen e-mailadres gekoppeld in 
sportlink hebben (geen algemeen of ouder emailadres) omdat daarmee ook de 
spelerspas en de communicatie naar de betreffende speler via dit mailadres 
gaat. Ook de koppeling aan de voetbal.nl app is gekoppeld aan dit betreffende 
mailadres. 

Sportlink maakt het ook mogelijk om algemene informatie van toepassing op 
alle leden of een bepaalde doelgroep binnen de leden van een mailing te 
voorzien. Zorg daarom te alle tijden dat het juiste emailadres in sportlink staat 
geregistreerd. Eventuele wijziging kan worden doorgegeven in het 
wedstrijdsecretariaat aan Jan van de Coolwijk en/of Willy van den Hoogen.

Sportlink

• Belangrijke informatie voor teambegeleiders en trainers vanuit Technische 
Commissie en/of bestuur wordt verspreidt door middel van een waterval, 
TC/bestuur deelt bericht aan coördinatoren en coördinatoren delen het 
met de begeleiders, trainers en vrijwilliger binnen hun groep/klasse. Trainer 
en teambegeleiders delen het met hun spelers/teamleden

• Diverse vrijwilligers groepen en/of teams gebruiken informele whatsapp
groepen om snel informatie met elkaar te delen. Dit is aan de betreffende 
groep van personen om dit te organiseren of in te richten maar de 
vereniging staat buiten deze vorm van communicatie

• Binnen een bepaalde klasse wordt er geregeld een overleg georganiseerd 
door de coördinator van de klasse/groep waarin informatie, ervaringen 
worden gedeeld en vragen kunnen worden gesteld m.b.t. de gang van 
zaken. Indien u hier vragen over heeft neem dan contact op met de 
coördinator van uw klasse

Overige manieren van communicatie
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Veel (spel)plezier 
!


