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introductie

Van harte welkom bij sportvereniging 
Beatrix Lucas Combinatie, beter bekend 
als sv BLC. 

Sportvereniging BLC ontstond door een 
fusie van LVV’58 met Beatrix’63. Deze 
samenvoeging kreeg in 1989 gestalte. 
Sportpark “De Meerendonk”, gelegen  
in de schaduw van het Brabantse 
Provinciehuis, is sinds die tijd onze 
thuishaven. Onze vereniging staat in  
de regio bekend als gezellig en sportief  
en we willen dat graag blijven.  
 
In de afgelopen jaren hebben we als 
vereniging een forse groei doorgemaakt. 
Niet alleen het aantal leden nam snel toe, 
maar ook de voetbalkwaliteit. Bovendien  
is het verenigingsgevoel binnen BLC 
sterker geworden.
 

de vereniging
 
Waar staan we voor?
BLC is een voetbalvereniging waar spelers 
de kans hebben om zich te ontwikkelen, 
waar spelers van ieder niveau terecht kunnen 
en waar sportief en met respect voor elkaar 
wordt gevoetbald.
 
Uiteraard is het onze ambitie dat onze 
voetbalteams in de hoogste klassen  
van de competitie spelen en voor het 
kampioenschap en promotie strijden. 
Maar het gaat om méér dan presteren. 
Plezier, sportiviteit en het sámen beleven 
van de sport staan bij BLC altijd voorop.
BLC heeft een verbindende functie voor 
spelers, ouders en voor haar directe 
omgeving, door mensen te informeren 
over en te betrekken bij de activiteiten  
van de vereniging.

Hoe is de vereniging georganiseerd? 
De vereniging bestaat uit een hoofdbestuur, 
een jeugdcommissie en diverse andere 
commissies en organisatieonderdelen.  
De leden van het hoofdbestuur hebben 
verschillende aandachtsgebieden en  
staan vanuit die functie in verbinding met 
de commissies die binnen die gebieden 
actief zijn.
 
Vanwege onze groeiende jeugdafdeling 
heeft onze vereniging een jeugdcommissie, 
die technische en organisatorische zaken 
rondom het jeugdvoetbal (pupillen en 
junioren) regelt. De commissies en andere 
organisatieonderdelen ondersteunen het 
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Deze clubgids is een bron van informatie 
over sv BLC voor alle leden (jong en oud), 
vrijwilligers en vrienden van onze vereniging. 
En daar rekenen wij de ouders van onze 
jeugdafdeling zeker bij. 
 
Ons uitgangspunt is dat als alle betrokkenen 
goed zijn geïnformeerd, een belangrijke 
voorwaarde is ingevuld om de vereniging 
te laten bloeien en ieder seizoen succesvol 
te laten zijn.

Bezoek ook de website www.svblc.nl voor 
actuele informatie over onze vereniging.

Het bestuur.
hoofdbestuur en de jeugdcommissie op 
verschillende werkterreinen. Zo kent BLC 
onder andere commissies op de terreinen 
van accommodatie, communicatie, 
sponsoring, evenementen en organisatie- 
onderdelen gericht op vrijwilligers, 
ledenadministratie en kantine/horeca.

Vrijwilligers
De taken binnen de vereniging worden 
verricht door vrijwilligers. Steeds meer 
vrijwilligers zijn nodig, dus zullen wij steeds 
vaker een beroep moeten doen op onze 
leden en de ouders van onze jeugd om 
onze vereniging te laten aansluiten op  
het verwachtingspatroon van onze leden.
Het gaat daarbij om de uitvoering van 
taken binnen het bestuur, de commissies 
en op het gebied van leiding en training van 
teams en arbitrage tijdens wedstrijden.  
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Het lidmaatschap van een vereniging brengt 
immers ook verplichtingen met zich mee.
Al deze personen, leden van BLC, vormen 
het kloppend hart van onze vereniging. 
Zonder hen is er geen voetbal mogelijk.

Kun en wil je je inzetten voor onze 
vereniging? Informeer naar de functies,  
de taken en de tijdsbesteding bij de leden 
van de diverse commissies en het bestuur. 
Sommige functies kosten wekelijks niet 
meer dan twee of drie uur van je tijd.
 
Onze huisregels
Plezier, sportiviteit en een goede sfeer zijn 
voor onze vereniging belangrijk. Daarom 
hebben we met elkaar een aantal afspraken 
gemaakt over gedrag binnen en buiten het 
veld. Dit geldt voor spelers, maar ook voor 
vrijwilligers, supporters en bezoekers.
 
We maken onderscheid tussen huishoude-
lijke regels, bedoeld om de club ordelijk en 
overzichtelijk te houden, en gedragsregels. 
Voor alle regels geldt dat we van de 
clubleden verwachten dat ze zichzelf, 
elkaar en onze gasten hieraan houden.

de huishoudelijke regels
•   Trek je voetbalschoenen uit voordat  

je de kantine ingaat.
•   In het clubgebouw mag niet worden 

gerookt.
•   Deponeer het vuil in de groene  

afvalcontainers naast de velden en in  
de prullenbakken in het clubgebouw.

•   Laat geen waardevolle spullen achter 
op plaatsen waar iedereen bij kan.  
BLC is niet verantwoordelijk voor de 
vermissing van eigendommen.

•   Laat kleedkamers en velden netjes 
achter na gebruik.

•   Betaal de contributie op tijd en het  
liefst via automatische incasso.

•   Kom afspraken met leiders en team na.
•   Geef veranderingen van persoonlijke 

gegevens tijdig door aan de leden-
administratie.

de gedragsregels: de groengeeltjes
 •   We hebben respect voor elkaar en  

voor onze gasten.
•   We zijn gastvrij naar elkaar en naar  

onze gasten. 
•   Buiten BLC zijn wij graag geziene gasten.
•   We tolereren geen discriminatie,  

geweld en (seksuele) intimidatie.
•   We respecteren andermans  

eigendommen.
•   We zijn een sportieve vereniging, zowel 

binnen als buiten het veld. Zo heeft de 
scheidsrechter bijvoorbeeld altijd gelijk.

•   KNVB-straffen als gevolg van onsportief 
gedrag betaal je zelf.

•   Binnen BLC geldt in alle ruimtes  
een rookverbod.

•   Drugsgebruik is niet toegestaan, 
daarnaast houden wij ons aan de 
geldende alcoholwet (geen alcohol  
voor leden jonger dan 16 jaar). 

•   Onze leden spreken elkaar aan op 
ontoelaatbaar gedrag.

Bij overtreding van deze regels kan melding 
worden gemaakt bij (een lid van) het bestuur 
of een door het bestuur aangewezen 
vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Het spreekt voor zich dat overtredingen 
tot maatregelen kunnen leiden.

Als zaken niet goed gaan
BLC heeft een vertrouwenscommissie. 
Iedereen binnen de vereniging die zich  
niet gehoord, niet begrepen, aangetast  

of onbeschermd voelt, kan zich tot een 
vertrouwenspersoon van de vertrouwens-
commissie wenden. Bij een vertrouwens-
persoon kunnen leden in alle privacy en 
anonimiteit hun verhaal kwijt.  
Deze commissie heeft een protocol 
opgesteld, waarin haar taken, rollen en 
verantwoordelijkheden zijn beschreven.  
Dit protocol is, samen met de namen en 
telefoonnummers van de vertrouwens-
personen, op de website van BLC terug  
te vinden.



seizoen 2013-2014

de Teams

BLC kent een groot aantal elftallen en 
jeugdteams (mini’s, pupillen, junioren en 
senioren), waaronder een groot aantal 
dames/meisjesteams. BLC is er trots op 
de snelst groeiende afdeling dames/
meisjesteams te hebben. Daarnaast is er 
een aantal seniorenteams actief op de 
zaterdag en de zondag. Ook komt er een 
aantal teams eens per week recreatief 
trainen.

Hoe worden teams begeleid?
Elk team (senioren en jeugd) dat deelneemt 
aan de KNVB-voetbalcompetitie, wordt 
binnen BLC minimaal vertegenwoordigd 

door een teamleider. Bij de seniorenteams 
zijn dat er meestal twee. Daarnaast streven 
we ernaar voor alle jeugdteams ook trainers 
aan te stellen. In de meeste gevallen zijn dit 
ouders van de teamleden. Voor selectie-
teams wordt er breder gezocht naar de 
invulling van de rol van trainer.
 
Om de taken van de teamleiders en 
trainers bij de jeugd te vergemakkelijken, 
beschikt BLC over een leiderspakket.  
In dit pakket is aandacht voor verschillende 
zaken die bij de begeleiding of het trainen 
van een jeugdteam aan de orde komen. 
Onderdeel van dit leiderspakket vormt een 

teamgids waarin de gegevens van een 
specifiek (jeugd)team opgenomen zijn.
 
BLC biedt ouders die een rol voor een 
team willen vervullen, de mogelijkheid  
om opleidingen te volgen voor trainer of 
scheidrechter.

sportieve ambities
We zien het als een belangrijke verant-
woordelijkheid om (jeugd)leden op een 
goede manier te laten sporten, zowel 
recreatief als prestatiegericht. Ieder op  
zijn of haar eigen niveau in een team waar 
dat niveau in past.

Daarnaast streven we ernaar de trainers en 
begeleiders van de teams de mogelijkheid 
te bieden (voetbaltechnische) opleidingen te 
volgen om op die manier een herkenbare 
begeleidings- en trainingsaanpak voor alle 
teams te creëren. Hierdoor biedt BLC haar 
jeugdspelers een betere voetbalomgeving.

KNVB-lidmaatschap 
Alle spelers van BLC zijn lid van de KNVB. 
Vanaf de D-categorie heeft iedere speler 
een persoonlijke KNVB-pas. Deze pas is 
nodig om te laten zien dat de speler 
speelgerechtigd is en dus kan deelnemen 
aan de wedstrijden van de competitie en 
van de beker.

stagebureau
Het stagebureau biedt leerlingen van diverse 
achtergronden stageplaatsen. Dat kan  
een maatschappelijke stage zijn, waarbij  
je meehelpt bij toernooien en feesten, een 
helpende hand biedt in de kantine, bij  
het secretariaat, bij wedstrijden of bij het 
onderhoud van materiaal. BLC biedt legio 
mogelijkheden om een maatschappelijke 
stage op een functionele manier in te vullen.

Een stap verder gaan de beroepsgerichte 
leerstages waar leerlingen zich met name 
kunnen toeleggen op het (mee)trainen van 
teams of keepers en het organiseren van 
evenementen. Alle leerlingen worden door 
deskundige mensen begeleid. Niet voor 
niets zijn we Calibris gecertificeerd én een 
Officieel Erkend Stagebedrijf.
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Voorzieningen 

Accommodatie
BLC heeft op sportpark De Meerendonk 
de beschikking over een clubhuis. Op de 
begane grond zijn de kleedkamers te vinden, 
daarboven de kantine, de bestuurskamers 
en een buitenterras. Er zijn vier voetbalvelden 
en een veld voor de mini-pupillen. Twee 
velden hebben verlichting, zodat hier ook 
’s avonds op getraind kan worden.

Bereikbaarheid en parkeren
BLC is per auto, fiets en openbaar vervoer 
goed bereikbaar. Kom je met de auto,  
dan verzoeken wij je dringend de auto te 
parkeren op het Transferium Pettelaarpark. 
Dit is direct naast de onze accommodatie. 
De parkeerkaart die je bij het inrijden van 
het transferium uit de automaat krijgt,  
kan in de kantine door het barpersoneel 
worden gevalideerd. Na validatie kun je 
gratis uitrijden. Het transferium biedt veel 
parkeerruimte en is voor alle bezoekers 
van BLC gratis. Vanaf het transferium kom 
je eenvoudig bij BLC via de voetgangers 
in- en uitgang in de buurt van onze 
accommodatie.

De auto mag niet langs de weg naar de 
accommodatie worden geparkeerd. Onder 
andere vanwege de toegankelijkheid van 
de hulpdiensten en de verkeersonveilige 
situatie die voor voetgangers en fietsers 
kan ontstaan. Parkeren op het terrein van 
de Golfvereniging is ook niet toegestaan!

Fietsers kunnen hun fiets bij het clubhuis 
parkeren in de daarvoor geplaatste 
fietsenrekken.

BLC is ook met het openbaar vervoer 
bereikbaar, als je via het centrum van 
’s-Hertogenbosch reist. Vanaf de Parade 
rijdt er om de 20 of 10 minuten (afhankelijk 
van de drukte) een stadsbus naar het 
Transferium Pettelaarpark en ook weer 
terug.

Afgelastingen
Door weersomstandigheden of de staat 
van de velden kunnen wedstrijden en 
trainingen worden afgelast.

Bij twijfel over de doorgang van een 
training of thuiswedstrijd raadpleeg je de 
site van BLC. Op de homepage van de 
website wordt de status met behulp van 
een gekleurde smiley getoond: 

  Groen 
alle wedstrijden/trainingen  
gaan door. 

  Oranje 
sommige wedstrijden/trainingen  
zijn afgelast.

 
  Rood 

alle wedstrijden/trainingen  
zijn afgelast.

Ook worden de leiders hierover door  
de wedstrijdsecretaris geïnformeerd.  
Zij informeren de spelers en/of ouders.

In de teamgids is opgenomen hoe je zelf 
kunt nagaan of wedstrijden zijn afgelast. 
Dit wordt ook door de KNVB bepaald en 
op hun website gecommuniceerd.

Ongevallen en EHBO
Verbanddozen zijn aanwezig in  
het clubgebouw:
•   achter de bar in de kantine
•   op de kamer van de masseur
•   in de bestuurskamer

Bij evenementen en toernooien zijn er 
EHBO’ers aanwezig. Verder staat er in  
de bestuurskamer een brancard.
Ongevallen moeten zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval dezelfde dag, bij de 
wedstrijdsecretaris worden gemeld.

Verzekering
Via de KNVB zijn onze leden verzekerd 
middels een collectieve WA- en ongevallen-
verzekering. Deze verzekering geldt voor 
alle BLC-leden die bij de KNVB als lid zijn 
geregistreerd. Zie voor de dekkingsmogelijk-
heden van deze verzekering de website 
van de KNVB.

Fysiotherapie 
Alle leden van BLC kunnen bij eventuele 
klachten bij de fysiotherapeut terecht. 
Mocht de klacht daartoe aanleiding geven, 
dan kan de fysiotherapeut adviseren of 
doorverwijzen.

Deze consultatie is voor leden van BLC 
kosteloos en wordt aangeboden in 
samenwerking met Topsportfysiotherapie 
Bart van Lith in Rosmalen. 



Clublied 

BLC heeft een eigen clublied.  
De tekst vind je hiernaast.

Wil je het clublied beluisteren?  
Op de website is een link naar  
de gezongen versie te vinden.  
Of scan de QR-code hieronder:

Als we de Meerendonk weer naderen
En de club van onze dromen
Gaat het bloed in onze aderen
Opeens weer sneller stromen
De velden liggen er prachtig bij
De groengele vlag die wappert blij

Refrein:
We zijn helemaal verknocht aan ons cluppie
BLC
Want je doet het hier niet in je uppie
BLC
De club van Zuid is van ons allen
Dus speel maar met ons mee
Dan gaan we samen knallen met die ballen
Bij ons eigen BLC!
Ja, dan gaan we samen knallen met die ballen
Bij ons eigen BLC!
In de schaduw van ’t provinciehuis
Voelen jeugd en senioren
Zich op onze groene velden thuis
Waar je veel gejuich kunt horen
Maar ook aan ‘t eind’ van de voetbalstrijd
Begint in de kantine een leuke tijd…

Refrein

De groengelen met sportieve kracht
Vieren enthousiast hun zege
BLC’s bekende eendracht
Kom je in hun harten tegen
Gezellig en sportief gaan hier hand in hand
Groen en geel dat schept een band…

Refrein

Ja, dan gaan we samen knallen met die ballen
Bij ons eigen, ons mooie, ons prachtige BLC!
 

© Grooten & Hoogeland, 2011

Belangrijke gegevens

Locatie
Sportpark ‘De Meerendonk’
Meerendonkweg 1
5216 TZ  ’s-Hertogenbosch
 
Postadres
Postbus 1328  
5200 BJ  ’s-Hertogenbosch

Bankgegevens
Rekeningnr: 2624144
IBAN-nr: NL71INGB0002624144
Ten name van: sv BLC

Website
www.svblc.nl

Op de website kunt u de namen, foto’s  
en telefoonnummers terugvinden.  
Op de vereniging kunt u de bestuursleden 
uiteraard aanspreken.

E-mailadressen
Algemeen 
contact@svblc.nl
 
Voorzitter 
voorzitter@svblc.nl
duo-voorzitter@svblc.nl
 
Secretaris 
secretaris@svblc.nl

Penningmeester 
penningmeester@svblc.nl

Ledenadministratie 
ledenadmin@svblc.nl

Wedstrijdsecretaris 
wedstrijdsecretaris@svblc.nl 

Jeugdcoördinator 
jeugdcoordinator@svblc.nl

Accommodatie 
accommodatie@svblc.nl

Horeca 
horeca@svblc.nl

Sponsoring 
sponsoring@svblc.nl

Vertrouwenscommissie 
vertrouwenscommissie@svblc.nl
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