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ABC JEUGD SV Blerick 2022-2023 

Beste voetballers, voetbalsters, ouders, verzorgers, trainers, leiders en vrijwilligers, 

SV Blerick is een vereniging waar ieder kind zich op zijn / haar gemak en veilig voelt 

en waar je op ieders niveau met plezier kunt voetballen. Dit kunnen we echter niet 

alleen en hebben we iedereen bij nodig. 

SV Blerick is een voetbalvereniging waar sportiviteit, fair-play, gezelligheid, 

betrokkenheid en normen en waarden hoog in het vaandel staan. Een club waar 

ouders samen met hun kind lid zijn en zich verantwoordelijk voelen voor wat er 

binnen de club gebeurt. 

Want WIJ zijn SV Blerick en om dat uit te dragen doen we een beroep op iedereen, 

waarbij de kaders en afspraken voor duidelijkheid moeten zorgen.  

Via dit ABC willen we jullie informeren over voetbal gerelateerde onderwerpen en de 

algemene huis en gedragsregels, zoals die bij SV Blerick gelden. 

Namens het jeugdbestuur van SV Blerick wensen we jullie en jullie 

kind veel voetbalplezier bij SV Blerick toe! 

#Alles voor de kids!! 

Arno Reiniers 

Jeugdvoorzitter  
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 A 

Aanmeldprocedure Sinds een aantal jaren werken we volgens de nieuwe 
aanmeldprocedure, waarbij we als uitgangspunt hanteren 
dat SV Blerick een vereniging wil zijn die een afspiegeling 
van de maatschappij weergeeft. Het doel hiervan is om 
niemand op een wachtlijst te plaatsen die geen 
perspectief heeft om op (relatief) korte termijn bij SV 
Blerick ingedeeld te worden. Dit voorkomt verwachtingen 
die SV Blerick niet na kan komen en is duidelijk naar 
zowel ouders alsook kinderen. Alle aanmeldingen zullen 
binnen 2 weken door de aannamecommissie, bestaande 
uit de coördinatoren, in behandeling genomen worden. En 
de uiteindelijke besluiten zullen naar de betreffende 
ouders gecommuniceerd worden. Aanmelden is mogelijk 
via een aanmeldingsformulier op de site www.svblerick.nl. 
Vervolgens wordt op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur 
’s ochtends een vervolgafspraak gemaakt om nader 
kennis te maken, informatie te delen en te bekijken waar 
ruimte is binnen de mini’s/bestaande teams.  

Aansprakelijkheid SV Blerick is niet aansprakelijk voor het kwijt-, zoek- of 
kapot raken van spullen. Wij raden het aan om 
waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten. Een 
verenigingslid heeft respect voor ieders  
eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor 

door hem/haar aangerichte schade. 

Activiteiten We vragen leiders en ouders /verzorgers om hun kinderen 
te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten die de 
activiteitencommissie/vereniging, buiten het voetballen 
om, organiseert. De ervaring leert dat de kinderen als ze 
met een van deze activiteiten meedoen, hier enorm veel 
plezier aan beleven. 
Zoals: 

o Sinterklaas voor de JO08 en JO09 

o Zaaltoernooien in kerstvakantie  

o Toernooien einde seizoen 

o Jeugdkamp 

o Seizoens-afsluiting met 

kampioenenhuldiging Voor het totale 

activiteitenprogramma verwijzen we jullie naar de 

website van SV Blerick. 

      www.svblerick.nl/ 

Adres sportpark Sportpark ’t Saorbrook 

Baasdonkweg 25 

Industrieterrein Groot Boller nummer 4910 

http://www.svblerick.nl/
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Adres post/contact Voetbalvereniging SV Blerick 

Postbus 2505 

5902 JA Venlo-Blerick 

Afgelastingen  Via de trainer/leider worden deze doorgegeven. Op de site 

van SV Blerick staan deze ook altijd vermeld.  

Afhalen kinderen Het afhalen van de kinderen dient op het terrein binnen de 

poort te gebeuren, mini’s JO-08 en JO-09 spelers dienen 

altijd afgehaald te worden bij de kleedlokalen. Hiermee 

zorgen we met z’n allen voor een veilige situatie voor de 

kinderen. 

Afmeldingen Afmelden voor een training dient ruimschoots van te 
voren bij de eigen trainer/leider te gebeuren (persoonlijk, 
niet via groepsapp).                                               
Afmelden bij een wedstrijd dient minimaal een dag van te 
voren bij de eigen trainer/leider te gebeuren (persoonlijk, 
niet via groepsapp).                                                   
Afmelden als team dient ruimschoots van te voren 
telefonisch bij de beheerders (Marc en Naïl) te gebeuren.  

Alcohol Het is verboden voor spelers en begeleiders om alcohol te 

nuttigen voor of tijdens de wedstrijden of trainingen. 

AVG  Het is verboden beelden te publiceren op Facebook, 
Youtube etc., die het imago van SV Blerick als vereniging 
of individuen die actief zijn binnen onze vereniging, 

kunnen schaden. Publicaties en informatieverstrekking  

kunnen alleen met toestemming van betreffende 

volwassen geplaatst worden. 

Bij het aanmelden van jullie kind kunnen jullie 

toestemming geven voor het gebruiken van foto’s en 

video’s van jullie zoon/dochter op social media/site.  

 B 

Bankrekeningnummer Rabobank Venlo e.o. NL69RABO0107753979 

Beheerder 

kleedlokalen/materialen 

Er zijn 3 beheerders actief binnen SV Blerick voor de 

kleedlokalen en materialen. Dit zijn Theo Roox, Nail Kara 

en Marc van den Hoogen. 

C 

Communicatie  Wij houden van open en eerlijke communicatie en praten 
met elkaar en niet over elkaar!                                     
Zijn er zaken betreffende communicatie (intern,- en/of 
externe communicatie; social media of site), dan kunnen 
jullie terecht bij het bestuurslid/contactpersoon 
communicatie Hanneke van Elswijck 
communicatie@svblerick.nl  

mailto:communicatie@svblerick.nl
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Contacten 

  

Dit is een lijst met alle contactpersonen vermeld in deze 

ABC gids. Bij elk persoon staat een foto, 

contactgegevens en de functie die binnen SV Blerick 

uitgevoerd wordt.  

Annemarie van der Aa 

Vertrouwenspersoon 

vertrouwenspersoon@svblerick.nl 

 

Arno Reiniers  

                                           Jeugdvoorzitter; 

jeugdvoorzitter@svblerick.nl  

Bert Stoot  

Hoofd Commissie In,- en uitstroom  

Ondersteunend Coördinator pupillen 

(mini’s t/m JO09) en onderbouw 

(JO10 t/m JO12); Contactpersoon 

Voetgolfbaan; bert.stoot@hetnet.nl 

 

mailto:jeugdvoorzitter@svblerick.nl
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Chaib Stiuat Vertrouwenspersoon 

vertrouwenspersoon@svblerick.nl 

 

Dirk Gielen                                           

Technisch coördinator middenbouw 

(JO13 t/m JO15) 

                                             

 

                                            Vacature     

Contactpersoon externe toernooien 

 

Frank Bouten 

Technisch coördinator pupillen (mini’s, JO08 en JO09) 

 

Frank Holla 

Bestuurslid Voetbalzaken 

ljfholla@tele2.nl 
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Gregory Pangad Coördinator 

Mini’s gcpangad@ziggo.nl 

Hanneke van Elswijck Bestuurslid 

Communicatie 

communicatie@svblerick.nl 

Luciano Candido 

Technisch Coördinator 

middenbouw (JO13 t/m JO15) 

 

 

 

 

 

 

Maurice Hermans                               

Secretaris Jeugd                      

jeugdbestuur@svblerick.nl                    
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                                            Marc van den Hoogen  

Ondersteunend Coördinator 

middenbouw (JO13 t/m JO15) 

Beheerder kleedlokalen en 

materialen               

Contactpersoon Voetgolfbaan 

marcvdhoogen@home.nl 

Mike Hanna  

Ondersteunend Coördinator 

bovenbouw (JO17 t/m JO19) 

Mike.hanna@intralox.nl 

Nail Kara 

Beheerder 

kleedlokalen/materialen 

yasarokankara@gmail.com  

 

Rob Saris 

Technisch coördinator bovenbouw  

(JO17 t/m JO19) 

mailto:yasarokankara@gmail.com
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Roy Klompmakers 

Technisch Coördinator onderbouw 

(JO10 t/m JO12) 

Theo Roox 

Beheerder kleedlokalen/materialen 

throox@home.com  

                                                                                                               

Wim Nijssen Vertrouwenspersoon 

vertrouwenspersoon@svblerick.nl 

                                                                              

Margriet Bergmans Wedstrijdsecretaris 

wsjeugd@svblerick.nl                                                                                                               

Theo Coenen Hoofd Opleidingen en 

Ontwikkeling tc@svblerick.nl  

mailto:vertrouwenspersoon@svblerick.nl
mailto:wsjeugd@svblerick.nl
mailto:tc@svblerick.nl
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Contributie Ook komend seizoen zullen we weer toezien op de tijdige 
betaling van de contributie. Dit houdt in, dat indien de 
jeugdspeler/speelster bij aanvang van de competitie zijn 
of haar contributie niet betaald heeft, hij/zij niet mag 
voetballen. Pas als de contributie betaald is, mag de 
speler/speelster aan voetbalactiviteiten deelnemen.  
We hopen op jullie begrip hiervoor. 

Inschrijving na 01-07 betekent een contributiebetaling voor 
het hele seizoen. 
Inschrijving na 01-11 betekent een contributiebetaling voor 
een half seizoen. 
Inschrijving na 01-04 contributiebetaling voor een kwart 
seizoen (i.v.m. bijdrage KNVB)Bij opzegging voor 01-01 
ontvangt men 50% retour (bij contributiebetaling voor het 
hele seizoen). Bij halfjaarlijkse contributiebetaling, geen 
contributie voor 2e half jaar verschuldigd.                         
Bij opzegging na 01-01 géén contributie retour bij 
contributiebetaling voor het hele seizoen (jaarbetaling). Bij 
halfjaarlijkse contributiebetaling nog contributie voor 2e 

half jaar verschuldigd. 

Coördinatoren Om de interne communicatie te verbeteren staan er 
coördinatoren ter beschikking. Zij houden zich bezig met 
de opvang van nieuwe leden en ouders van deze leden bij 
SV Blerick en zij ondersteunen waar nodig, trainers, 
leiders en spelers bij eventuele problemen. 
De jeugd van SV Blerick is onderverdeeld in vier 

leeftijdscategorieën 

- Pupillen – mini’s, JO08 en JO09 

- Onderbouw – JO10 t/m JO12 

- Middenbouw – JO13 t/m JO15 

- Bovenbouw – JO17 t/m JO19  

Elke leeftijdscategorie heeft drie soorten coördinatoren: 

- Coördinator instroom & uitstroom (van spelers en 

begeleiding) 

- technisch coördinatoren (voetbaltechnisch en 

tactisch) 

- ondersteund coördinatoren (ouder/kind,- en 

gedragsbeleid).  
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 D 
 

Douchen* Na de trainingen en wedstrijden is douchen verplicht. Denk 

aan badslippers. 

*Wegens de zeer hoge energieprijzen zijn we helaas 

genoodzaakt het douchen na de training te laten vervallen. 

Op wedstrijddagen dient er wel gedoucht te worden.  

Drugsgebruik Het gebruik van soft- en hard drugs is verboden. 

 E 
 

E-mailadres info@svblerick.nl 

 F 
 

Functie Iedereen die een functie van grensrechter, scheidsrechter, leider of trainer bij SV 

Blerick uitoefent is KNVB-lid. 

 G 
 

Goede voorbeeld Ouders, trainers en leiders geven de kinderen altijd het goede 

voorbeeld, er wordt niet gescholden en men let op gedrag en 

taalgebruik.  

Dit seizoen introduceren we een SV Blerick Gedragscode. Deze is te 

vinden op onze site www.svblerick.nl  

Gastouders Op zaterdagochtend ontvangen Nail en Marc in samenwerking met een 

tweetal gastouders vanuit de jeugdteams de gasten in het jeugdhonk. 

Daar ontvangen de gasten de info,- en koffiebonnen-flyer. 

 H 
 

Handen schudden Voor en na de wedstrijd en na een overtreding worden er handen 

geschud met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter en 

begeleiding. 

 

 

 

mailto:info@svblerick.nl
http://www.svblerick.nl/
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Informatiebronnen SV Blerick heeft een aantal informatiebronnen waar jullie terecht 

kunnen voor informatie: 

- Begeleiding van het team 

- Technische en ondersteunende coördinatoren 

- Website www.svblerick.nl 

- Socials: Facebook en Instagram 

 J 

Jeugdkamp    Ieder jaar wordt er na het voetbalseizoen door een aantal  

vrijwilligers een jeugdkamp op het SVB terrein georganiseerd (van 

vrijdag t/m zondag). 

Jeugdsportfonds SV Blerick is aangesloten bij Jeugdsportfonds.  

Het jeugdfonds sport & cultuur Venlo is er voor kinderen (t/m 18 jaar) 

die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een 

sportvereniging of mee kunnen doen met kunst- en cultuuractiviteiten. 

Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel (een deel 

van) de benodigde kleding/schoeisel rechtstreeks aan de 

vereniging/winkel.  

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo  

Riet Goosen 

T: 06-11414736 

E:venlo@jeugdfondssportencultuur.nl  

 www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo/ 

Jeugdhonk Sinds 2022 hebben we een jeugdhonk met ontvangstbalie voor gasten, 

tafeltennis, air-hockey, chill-hoek en natuurlijk voetbaltafels! Iedereen is 

welkom om daar even te relaxen of samen een potje te tafeltennissen. 

Let er op dat alles was er wordt gebruikt netjes wordt opgeruimd en het 

honk netjes wordt achtergelaten zodat we nog vaak van deze gezellige 

ruimte gebruik kunnen maken met z’n allen! 

 

 

http://www.svblerick.nl/
mailto:venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/venlo
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/
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Kleding  Bij SV Blerick krijgen alle jeugdleden die competitie spelen de 

wedstrijdkleding via het kledingfonds van  

SV Blerick, de vergoeding hiervoor wordt verrekend met de 

contributie. Deze wedstrijdkleding blijft in het bezit van SV 

Blerick en bij kwijtraken of stukmaken dient deze te worden 

vergoedt. Binnen het team worden afspraken gemaakt over het 

wassen van de shirts. Andere kleding, zoals trainingspak, 

sokken, trainingstop, etc kunnen jullie bestellen via de webshop 

op onze website.                                                                                      

Een trainingspak en sokken van SVB zijn verplicht om aan te 

schaffen. Zodra de kleding is besteld krijgen jullie een 

bevestiging met een ordernummer en daarop staat ook hoe lang 

het ongeveer duurt voordat de kleding binnen is. De kleding is af 

te halen op: Dinsdag en donderdag van 18.45-19.30 uur bij het 

wedstrijdsecretariaat (naast de kleedlokalen) bij Ruud Helmers. 

Mochten jullie vragen hebben over de kleding dan kunnen jullie 

ook hier terecht. 

Kleedlokaal Voor en na iedere activiteit dient het kleedlokaal altijd schoon te 

zijn en te blijven. De teams en begeleiding zijn hier zelf 

verantwoordelijk voor. Als er een defect wordt gesignaleerd (of 

het kleedlokaal is door een eerdere gebruiker niet correct 

achtergelaten) meldt dit dan bij de beheerders Marc of Naïl.  

Kantine Voor het gebruik van de kantine is een specifiek 
bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan 
eenieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. 
Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex 
buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is 
verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes 
en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden. Het  
kantinepersoneel doet zijn uiterste best om de leden en gasten 

van SV Blerick te voorzien van een lekker drankje en/of hapje! 

Keeperstraining De keeperstrainers zijn Job Bertrams en Ron van Geffen. 
Vanaf de JO09 kan er gestart worden met de keeperstraining, 

mits er sprake is van een vaste keeper. Bij aanvang van het 

seizoen, wordt dit opgepakt en is er contact vanuit de 

Technische Commissie en de teams op welke dagen er 

keeperstraining is. Alle keeperstrainingen worden gegeven op 

het schuttersveld op de donderdagen. 
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Kilometervergoeding Voor uitwedstrijden wordt er voor het gebruik van eigen 

auto’s door SV Blerick een reiskostenvergoeding betaald. 

Deze vergoeding bedraagt momenteel € 0,10 per kilometer. 

De reiskosten worden vergoedt bij enkele reisafstanden van 

meer dan 25 km.  

Dus als de enkele reisafstand 30 km is krijg je 5 km voor de 

heenreis en 5 km voor de terugreis vergoedt, samen 10 km a 

€ 0,10 = € 1,00 per auto. 

Heb je recht op reiskosten dan is de procedure en het 

declaratieformulier te vinden op de site www.svblerick.nl.  

Het maximale auto’s dat voor een reisvergoeding in 

aanmerking komt is: 

J 08 t/m J012   3 auto’s  

J 013              4 auto’s 

J 015 t/m J019  5 auto’s 

L 
 

Leiders en trainers Voor ieder team zijn er leiders en trainers nodig die voor de 

begeleiding zorgen. Dit zijn vrijwilligers die met alle goede 

bedoelingen hun taken verrichten. Behandel hen met 

respect, want ze zijn hard nodig om de kinderen met plezier 

te laten voetballen.   

 M 
 

Materialen Om te kunnen voetballen stelt SV Blerick materialen zoals 

voetballen, doeltjes, hesjes etc. ter beschikking. Ga er 

zorgvuldig mee om, zodat we hier met z’n allen nog jaren 

plezier aan kunnen beleven. Ontbreekt er iets of is er wat 

kapot, meldt dit dan bij de beheerders Marc of Naïl.  

Zorg er verder samen voor dat het materialenhok netjes en 

opgeruimd blijft en dat spullen daar teruggelegd worden 

waar ze horen. Elk team heeft zijn eigen ballenrek. Zorg dat 

ná de training de doeltjes van het veld worden verwijderd. Dit 

met het oog op het maaien en onderhouden van de velden 

door de Gemeente. 

Mobiele telefoon Het is niet toegestaan om in het kleedlokaal, tijdens de 

training en wedstrijd gebruik te maken van een mobiele 

telefoon, behalve als er een afspraak met de trainer is 

gemaakt. Meenemen van een mobiele telefoon is op eigen 

risico. 

http://www.svblerick.nl/


14 
 

Mini’s De mini’s zijn onze jongste spelertjes van 5-6 jaar. Zij trainen 

en voetballen spelenderwijs op zaterdagochtend van 09.30-

11.00 uur. Af en toe worden er met andere verenigingen ook 

toernooitjes gehouden.  

 N & O 
 

Omgangsvormen  

 

Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en 

draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardige 

ambassadeur voor de vereniging toont. Ga met anderen om 

zoals jezelf ook behandeld wil worden.  

Ouder-kind beleid 

(ondersteuning ouders) 

 

 

SV Blerick wil dat leden en ouders van leden zich meer 

betrokken voelen bij de vereniging. Hiervoor verwachten we 

dat ouders/verzorgers van leden van SV Blerick op de een of 

andere manier als vrijwilliger inzetbaar zijn. Dit kan zijn in 

vorm van begeleiding bij en rondom een team (bijv. 

scheidsrechter, grensrechter, leider, contactpersoon), en/of 

als ‘algemeen’ vrijwilliger binnen de vereniging ( lid van een 

commissie of handige mensen, denk aan tegelzetters, 

loodgieters, elektriciens etc. zijn altijd welkom 

en nodig). Vele handen maken licht werk. 

Dit “Ouder-Kind beleid” van SV Blerick wordt uitgebreid met 

ouders doorgenomen bij de intake en regelmatig onder de 

aandacht gebracht door de vrijwilligerscommissie. 

 P 
 

Plezier Samen voetballen moet vooral voor iedereen LEUK zijn, 

plezier in het spelletje staat voorop, ieder op zijn eigen 

niveau. 
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Positief Ouders, trainers en leiders moedigen de spelers op een 

positieve wijze aan. Het coachen (technisch en 

ondersteunend) ligt bij de teambegeleiding.  

 

 

 

Q & R 

Respect Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van 
onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal 
en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van 
derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin 
geaccepteerd. 

Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging 

bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of 

functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, 

commissieleden en bestuurders).  

Roken Op de dagen dat de jeugd speelt en traint is het niet 

toegestaan te roken op plaatsen waar kinderen zich 

ophouden zoals voor de kleedlokalen, het secretariaat, het 

terras bij de kantine. Deze plaatsen zijn met een verbod 

bord aangegeven.  

S 
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Sancties Bij het niet naleven van de afgesproken regels zullen er  

sancties volgen. Dit geldt voor alle jeugdleden (van de 

mini’s tot en met de JO19) en zullen de trainers/leiders 

consequent hanteren (en melden bij de ondersteunend 

coördinator).                                                                     

Wij zijn er van overtuigd dat het vanaf het prille begin 

uitvoeren, nakomen en handhaven van afspraken 

problemen voorkomt in de latere jeugd. Dus voorkomen is 

beter dan genezen.                                                 

Sancties worden altijd in samenwerking met de 

ondersteunend coördinator besproken en uitgevoerd.   

Alle leden van SV Blerick dienen zich aan de gedragscode 

(binnenkort te vinden op de site en uitgedragen door alle 

vrijwilligers bij SV Blerick) te houden. Deze zijn 

onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap.  

Scheenbeschermers Het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en 

wedstrijden is verplicht. 

Sieraden Het is verboden met sieraden en oorbellen te trainen en 

te voetballen. Dit betekent dus kettingen en ringen 

afdoen, oorbellen uitdoen of afplakken. 

Snoep Het is niet toegestaan om tijdens de trainingen en 

wedstrijden kauwgum of ander snoep te eten. 

Spelerspas  Alle spelende KNVB-leden vanaf de JO13 moeten in het  

bezit zijn van een spelerspas. Deze spelerspas moet de 

sportiviteit op en rond de velden verhogen. Met de 

spelerspas, die tegenwoordig digitaal is en is voorzien van 

een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van een 

voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de 

KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen. 

Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door 

scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. 

Bij twijfel kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide 

aanvoerders/leiders, controleren of de foto's op de 

spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. 

De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen straks met 

behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal 

belangrijke zaken controleren: 

- De identiteit van de speler; 

- Of de speler lid is van de KNVB; 

- Of de speler geregistreerd staat als spelend lid 

van de voetbalvereniging die is aangesloten bij de 

KNVB;  

- Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag 

uitkomen. Doet er bijvoorbeeld geen JO15-speler 

mee bij de JO13? 
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- Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen 

de gegevens op het formulier overeen met de 

gegevens op de spelerspassen en staan de juiste 

spelers op het veld? 

DENK ER AAN OM EEN ACTUELE PASFOTO TOE TE 

VOEGEN! 

Spelregelbewijs De KNVB heeft het spelregelbewijs geïntroduceerd voor  

2e-jaars JO17 spelers. Het spelregelbewijs is een toets 

die verplicht is gesteld met als doel meer begrip en kennis 

over spelregels te krijgen. Indien de toets niet gehaald 

wordt, mag men niet voetballen als men in de JO19 

speelt. 

 

 

 

 

Stoppen als lid Als je het lidmaatschap bij SV Blerick wilt beëindigen 
raden wij je aan eerst contact op te nemen met je 
trainer/leider (of de trainer van jullie zoon, dochter) en/of 
de coördinator in,- en uitstroom. SV Blerick wil namelijk 
graag weten waarom een lidmaatschap wordt beëindigd. 
Daarna stuur je een mail naar de ledenadministratie.  

Het beëindigen van het lidmaatschap dient altijd te 
gebeuren via een mail aan de ledenadministratie. Je 
ontvangt een bevestiging van de opzegging en weet dan 
ook zeker dat de opzegging goed verwerkt is. 

De ledenadministratie is te bereiken via 
mailadres: ledenadministratie@svblerick.nl 

Opzegging via een leider/trainer is dus niet voldoende! Op 

die manier bestaat de kans dat de opzegging niet (tijdig) 

bij de ledenadministratie komt en er alsnog kosten in 

rekening worden gebracht. De verantwoordelijkheid ligt bij 

het lid zelf. 

 T 
Teamafspraken Per team worden er teamafspraken gemaakt. Deze regels 

en afspraken worden met spelers, en waar mogelijk en 

nodig, ook ouders besproken. 

De afspraken kunnen per team verschillen omdat 

verschillende leeftijden andere regels vragen.  

Tijden trainingen en 

wedstrijden 

Aan het begin van het seizoen wordt het trainingsschema 

gecommuniceerd naar de teambegeleiding. Het 

trainingsschema is ook terug te vinden op de website van 

de vereniging. De thuiswedstrijden zijn voor de jongere 

mailto:ledenadministratie@svblerick.nl
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teams bijna altijd in de ochtend, naar mate de jeugd ouder 

wordt, wordt dit in de middag.  

Telefoonnummer Algemeen nummer 077-3969898 

Trainingen Minimaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn. 

Team Voetbal is een teamsport, samen en samenwerken staan 

bij SV Blerick hoog in het vaandel.   

Toernooien SV Blerick organiseert elk jaar Bauhaus-toernooi (vroeger 

DEF-toernooi) en het MINI-toernooi. Daarnaast nemen de 

teams vaak ook deel aan andere toernooien. Voor de rol 

van contactpersoon voor externe toernooien is een 

vacature. 

 

 

 

 

 U 
 

Uithelpen Iedereen kan gevraagd worden om bij een ander team in 

te vallen. Dit wordt afgestemd door de betreffende 

trainers.  

Uitwedstrijden Bij uitwedstrijden zijn we te gast bij een andere vereniging, 

SV Blerick vindt het belangrijk dat we ons dan goed 

gedragen en alles netjes achterlaten. De teams gaan met 

eigen auto’s naar de wedstrijd, in principe dienen alle 

ouders op toerbeurt een keer te rijden. Vertrekpunt is SV 

Blerick. Mocht je niet beschikken over een auto probeer 

dan op een andere manier het team te ondersteunen (b.v. 

shirts wassen, vlaggen, ondersteunen bij een activiteit). 

 V 
 

KNVB BBJS523 

Vertrouwenscontact-

personen commissie 

Om een veilig sportklimaat te handhaven heeft SV Blerick 

een Gedragscode: Omgaan met elkaar, SV Blerick VEILIG 

SPORTKLIMAAT, opgesteld. We doen er met elkaar alles 

aan om grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, 

pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze 

vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een 

prettige en veilige sportomgeving. Mochten er nu toch 

omstandigheden/situaties zijn waar met een trainer/leider 
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 niet of lastig over gepraat kan worden zijn er bij SV Blerick 

heeft 4 vertrouwenspersonen: Annemarie van der Aa, Bert 

Stoot, Chaib Stiuat en Wim Nijssen. Wil je in contact 

komen met een vertrouwenspersoon, stuur dan een mail 

naar vertrouwenspersoon@svblerick.nl.                       

Geef aan als je een voorkeur hebt voor iemand. (Dit geldt 

natuurlijk niet alleen voor spelers maar ook voor ouders en 

vrijwilligers) 

Voor meer informatie verwijzen we naar het protocol 

Vertrouwenscommissie SV Blerick op de site van SV 

Blerick.  

Verkeersveiligheid Veel jeugd komt met de fiets naar SV Blerick. Zorg ervoor 
dat:  

- De thuis-SV Blerick-route bekend en veilig is,  
- De verkeersregels worden nageleefd, 
- De verlichting in orde is, 
- Er extra uitgekeken wordt bij de spoorwegovergang 
 
     https://fietscheck.vvn.nl/ 

Verklaring omtrent 

Gedrag (VOG) 

Met ingang van de 2e helft van het seizoen 2018-2019 

moeten vrijwilligers in het bezit zijn van een geldig 

VOG. Een verenigingslid dient zich te onthouden van 

ongewenste (seksuele) intimidaties tegenover andere 

leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten. 

Vragen De meeste vragen kunnen jullie stellen aan de leiders en 
trainers, mocht dit niet lukken, dan kunt je terecht bij de 
technisch of ondersteunende coördinatoren. 

Vrijwilligers SV Blerick draait voornamelijk op vrijwilligers. We zijn trots 

op en blij met deze mensen. We kunnen als club ook niet 

zonder. De trainers/leiders, coördinatoren, mensen van de 

kantine en commissies, mensen van de wedstrijdzaken, 

leden van het jeugdbestuur, enz. steken veel vrije tijd in 

SV Blerick, met als doel de jeugd van onze vereniging met 

plezier te laten voetballen. We gaan met respect met 

elkaar om! Mocht er wat zijn, spreek de persoon op een 

prettige manier aan. Er is een vrijwilligerscommissie. 

Vanaf het seizoen 2021-2022 krijgen alle ouders een 

vrijwilligersrol bij SVB. 

Voetgolfbaan Er is een voetgolfbaan met 16 holes. Deze is te gebruiken 

in overleg met: 

Marc van den Hoogen (marcvdhoogen@home.nl)  

                            en/of Bert Stoot (bert.stoot@hetnet.nl) 

 W 
 

Website www.svblerick.nl 

https://fietscheck.vvn.nl/
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Wedstrijden Jeugdwedstrijden zijn in principe altijd op zaterdag,    

oefen-, inhaal- en bekerwedstrijden kunnen op andere 

dagen worden ingedeeld.  

Wedstrijdsecretariaat/ 

secretaris 

De wedstrijdsecretaris brengt de wedstrijden in kaart en 

regelt met collega wedstrijdsecretarissen van andere 

clubs de evt. verplaatsingen van wedstrijden. Het 

wedstrijdsecretariaat bevindt zich in het jeugdhonk.   

wsjeugd@svblerick.nl   

Waardevolle club SV Blerick heeft het predicaat: “Waardevolle club” en we 

vinden het belangrijk om waarden en normen als 

vereniging te hanteren en uit te stralen.  

Wedstrijdtenue  SV Blerick heeft een eigen uniek tenue, inclusief 

trainingspak en sokken in de kleuren wit (shirt) en zwart 

(broek, sokken).  

Winterstop De winterstop begint meestal begin december en duurt 

afhankelijk van het weer en de jaarplanning tot ergens in 

januari, dit kan ook wel eens later zijn (in verband met het 

weer en de staat van de velden). Elke winterstop worden 

er activiteiten (in de zaal) georganiseerd.  

 X, Y & Z 
 

Zomerstop De zomerstop begint vaak na de laatste  

wedstrijden/toernooien. Door de verhuurder (Gemeente 

Venlo) van onze velden wordt bepaald hoe lang deze 

duurt in verband met het herstellen en onderhouden van 

de velden. 

   

 

mailto:wsjeugd@svblerick.nl

