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WIJ HETEN JOU EN JE OUDERS/VERZORGERS 
VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE CLUB
Om jullie alvast wat wegwijs te maken binnen 
de club hebben we in deze brochure de 
belangrijkste zaken samengevat. Op onze 
website www.braakhuizen.eu vind je verder 
altijd alle actuele informatie. Heb je na het 
lezen van de brochure nog vragen, opmerkin-
gen of suggesties dan horen wij die graag! 
Wij wensen je alvast veel speelplezier!

Met sportieve groet,
Het bestuur van SV Braakhuizen

WE BESTAAN AL HEEL LANG
De club werd opgericht op 9 mei 1949 is een 
vereniging voor jong en oud. Wij heten al onze 
leden, jongens en meisjes, van harte welkom!

Ons sportcomplex ligt aan de Winde 1 in 
Geldrop. Bij de hoofdingang is voldoende 
parkeergelegenheid en er is ook een grote 
fietsenstalling.

Op de plattegrond (in het midden van dit 
boekje) kun je zien waar de verschillende 
(trainings)velden liggen, waar de kleedkamers 
en de kantine zijn. Voor een lekker bakkie, een 
glaasje drinken of wat te eten ben je van harte 
welkom in onze kantine.

ALLE HANDJES HELPEN
Zoals elke amateur vereniging draait ook SV 
Braakhuizen op vrijwilligers. SV Braakhuizen 
is in de gelukkige omstandigheid dat we 
beschikken over vele enthousiaste vrijwilli-
gers. Echter zijn we altijd op zoek naar 
personen, IN ALLE GELEDEREN, die een 
bijdrage zouden willen doen aan de vereni-
ging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook 
als vrijwilliger aan de slag bij SV Braakhuizen? 
Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 

Mail even met onze secretaris, via info@
braakuhuizen.eu hij zal zorgen dat je aanmel-
ding op de juiste plaats terecht komt en er 
wordt daarna z.s.m. contact met je opgeno-
men. 

Openstaande vacatures zijn te vinden op 
www.braakhuizen.eu 

BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Een overzicht van wie wat doet binnen de 
vereniging vind je op www.braakhuizen.eu. 
Mocht je vragen hebben die de trainer/ leider 
of coordinator niet kan beantwoorden, dan 
kun je je vraag ook stellen via info@
braakuhuizen.eu. Er zal dan z.s.m contact met 
je worden opgenomen door de juiste persoon.
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welkom in onze kantine.

ALLE HANDJES HELPEN
Zoals elke amateur vereniging draait ook SV 
Braakhuizen op vrijwilligers. SV Braakhuizen 
is in de gelukkige omstandigheid dat we 
beschikken over vele enthousiaste vrijwilli-
gers. Echter zijn we altijd op zoek naar 
personen, IN ALLE GELEDEREN, die een 
bijdrage zouden willen doen aan de vereni-
ging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook 
als vrijwilliger aan de slag bij SV Braakhuizen? 
Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 

Mail even met onze secretaris, via info@
braakuhuizen.eu hij zal zorgen dat je aanmel-
ding op de juiste plaats terecht komt en er 
wordt daarna z.s.m. contact met je opgeno-
men. 

Openstaande vacatures zijn te vinden op 
www.braakhuizen.eu 

BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Een overzicht van wie wat doet binnen de 
vereniging vind je op www.braakhuizen.eu. 
Mocht je vragen hebben die de trainer/ leider 
of coordinator niet kan beantwoorden, dan 
kun je je vraag ook stellen via info@
braakuhuizen.eu. Er zal dan z.s.m contact met 
je worden opgenomen door de juiste persoon.

ALGEMENE INFO

WIJ HETEN JOU EN JE OUDERS/VERZORGERS 
VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE CLUB
Om jullie alvast wat wegwijs te maken binnen 
de club hebben we in deze brochure de 
belangrijkste zaken samengevat. Op onze 
website www.braakhuizen.eu vind je verder 
altijd alle actuele informatie. Heb je na het 
lezen van de brochure nog vragen, opmerkin-
gen of suggesties dan horen wij die graag! 
Wij wensen je alvast veel speelplezier!

Met sportieve groet,
Het bestuur van SV Braakhuizen

WE BESTAAN AL HEEL LANG
De club werd opgericht op 9 mei 1949 is een 
vereniging voor jong en oud. Wij heten al onze 
leden, jongens en meisjes, van harte welkom!

Ons sportcomplex ligt aan de Winde 1 in 
Geldrop. Bij de hoofdingang is voldoende 
parkeergelegenheid en er is ook een grote 
fietsenstalling.

Op de plattegrond (pagina 3) kun je zien waar 
de verschillende (trainings)velden liggen, 
waar de kleedkamers en de kantine zijn. Voor 
een lekker bakkie, een glaasje drinken of wat 
te eten ben je van harte welkom in onze 
kantine.

ALLE HANDJES HELPEN
Zoals elke amateur vereniging draait ook SV Braakhuizen op vrijwilligers. SV Braakhuizen is in 
de gelukkige omstandigheid dat we beschikken over vele enthousiaste vrijwilligers. Echter zijn 
we altijd op zoek naar personen, IN ALLE GELEDEREN, die een bijdrage zouden willen doen aan 
de vereniging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook als vrijwilliger aan de slag bij  
SV Braakhuizen? Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 

Mail even met onze secretaris, via info@braakhuizen.eu hij zal zorgen dat je aanmelding op de 
juiste plaats terecht komt en er wordt daarna z.s.m. contact met je opgenomen. 

Openstaande vacatures zijn te vinden op: www.braakhuizen.eu

BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Een overzicht van wie wat doet binnen de 
vereniging vind je op www.braakhuizen.eu. 
Mocht je vragen hebben die de trainer/ leider of 
coordinator niet kan beantwoorden, dan kun je 
je vraag ook stellen via info@braakhuizen.eu. 
Er zal dan z.s.m contact met je worden 
opgenomen door de juiste persoon.
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Op de plattegrond (in het midden van dit 
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glaasje drinken of wat te eten ben je van harte 
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Zoals elke amateur vereniging draait ook SV 
Braakhuizen op vrijwilligers. SV Braakhuizen 
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beschikken over vele enthousiaste vrijwilli-
gers. Echter zijn we altijd op zoek naar 
personen, IN ALLE GELEDEREN, die een 
bijdrage zouden willen doen aan de vereni-
ging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook 
als vrijwilliger aan de slag bij SV Braakhuizen? 
Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 

Mail even met onze secretaris, via info@
braakuhuizen.eu hij zal zorgen dat je aanmel-
ding op de juiste plaats terecht komt en er 
wordt daarna z.s.m. contact met je opgeno-
men. 

Openstaande vacatures zijn te vinden op 
www.braakhuizen.eu 

BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Een overzicht van wie wat doet binnen de 
vereniging vind je op www.braakhuizen.eu. 
Mocht je vragen hebben die de trainer/ leider 
of coordinator niet kan beantwoorden, dan 
kun je je vraag ook stellen via info@
braakuhuizen.eu. Er zal dan z.s.m contact met 
je worden opgenomen door de juiste persoon.

TEAMS

BIJ ONS...
...  Zijn we sportief en positief.  

(Ook als we verliezen.)
... Helpen wij elkaar.
...  Hebben we respect voor trainers, 

leiders en vrijwilligers.
...  Respecteren wij elkaar, en het 

voetbalcomplex.
...  Zijn we zuinig op alle materialen.
...  Spreken we elkaar persoonlijk aan 

als er iets is.
...  Zijn ouders en verzorgers  

goede supporters.

DE TEAMS
De jeugd van SV Braakhuizen, leeftijdscatego-
rie 4 t/m 19 jaar, is ingedeeld in JO-teams (bijv. 
JO7-1 staat voor jeugd onder 7 jaar, team 1).

De allerkleinsten leren het spelletje spelen-
derwijs bij de Bragakids. Ze leren passen, 
schieten, dribbelen en aannemen. Op deze 
manier worden ze voorbereid op de wedstrijd-
jes die ze gaan spelen wanneer ze naar JO7 
gaan.

BIJ WELK TEAM SPEEL IK?
Afhankelijk van het aantal spelende leden per 
leeftijd worden er één of meerdere teams 
geformeerd. 

Op www.braakhuizen.eu teams-menu zie je 
hoeveel teams er per leeftijd zijn dit jaar. Bij 
de pupillen spelen jongens en meisjes in 
gemengde teams. Kinderen tot en met 6 
beginnen in altijd bij de Bragakids. De teams 
vanaf JO7 worden zoveel mogelijk ingedeeld 
op gelijkwaardigheid in spelniveau. Bij de 
prestatieteams wordt gekeken naar kwaliteit 
van spelers. Samen met de trainers en de 
technisch coördinatoren van de jeugd, die 
samen alle spelers volgen, worden jaarlijks de 
teams bepaald. Je hoort uiterlijk in juni de 
teamindeling voor het komend seizoen.

Heb je vragen over de nieuwe teamindeling 
stel ze dan gerust aan de trainer.

...  
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welkom in onze kantine.
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personen, IN ALLE GELEDEREN, die een 
bijdrage zouden willen doen aan de vereni-
ging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook 
als vrijwilliger aan de slag bij SV Braakhuizen? 
Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 
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INFORMATIE

WIST JE DAT?
... Wij onze vele sponsoren heel dankbaar zijn!
... Dat je in de kantine de lekkerste gehaktballen kan krijgen?
... Op www.braakhuizen.eu/alle actuele informatie staat.
...  Wij ook een eigen Facebook en twitter pagina hebben.  

We vinden het leuk als je ons volgt.

HOE WEET JIJ DAT?
Om iedereen goed op de hoogte te houden, 
staat alle actuele informatie op  
www.braakhuizen.eu Hier kun je echt alles 
vinden wat je wilt weten. Daarnaast maakt de 
trainer/leider aan het begin van het seizoen 
een Whatsapp-groep aan voor jouw team. 
Hier wordt de teaminformatie gedeeld, zoals 
hoe laat, en waar verzameld moet worden 
voor de wedstrijd.

DE TRAINING
De Bragakids trainen 1x per week (Ja, ook als 
het regent of koud is). Alle andere teams 
trainen doordeweeks ’s avonds, 2x per week.
De dagen en tijden van de trainingen verschil-
len. Wanneer jouw trainingen zijn, hoor je aan 
het begin van het seizoen van je trainer/leider 
via de Whatsapp-groep van je team. 

Mocht een training niet doorgaan dan wordt 
dat op de website en/of in de Whatsapp- 
groep gedeeld. Kun je een keer niet meetrainen 
dan laat je dat persoonlijk of in de Whatsapp-
groep aan de trainer weten. 

Het complete trainingsschema staat ook op 
www.braakhuizen.eu 

Wij vinden het fijn wanneer ouders/verzor-
gers naar de training komen kijken. 
Wij vragen jullie wel om het trainen aan de 
trainer(s) over te laten en de kinderen, vanaf
achter het hek, positief aan te moedigen.  
Heb je vragen of opmerkingen over de 
training dan stel je deze na de training aan de 
trainer/leider/coordinator.

WEDSTRIJDEN & VERVOER
Vanaf JO7 (=jeugd onder 7 jaar) ga je ook 
wedstrijden spelen. Wie de tegenstander is, 
wanneer, waar en hoe laat de wedstrijd is kun 
je zien op onze website: www.braakhuizen.eu. 
Omdat het spelplezier voorop staat heeft de 
KNVB in 2017 besloten om geen scores/
standen meer bij te houden bij de jeugdcom-
petitie tot JO10. Zo is er ook geen sprake meer 
van een scheidsrechter, maar spreken we van 
een spelbegeleider.

De thuisspelende club is verantwoordelijk 
voor het regelen van de spelbegeleider. 
Kijk op www.knvb.nl/doe-mee/speler/pupillen 
voor alle nieuwe regels voor het pupillenvoetbal.

Er word bij uitwedstrijden altijd vertrokken 
vanaf het sportpark.

Voor het vervoer naar uitwedstrijden rekenen 
wij op ouders/verzorgers. Wij gaan ervan uit 
dat ieder team hier zelf afspraken over maakt.
Hoe meer publiek, hoe beter!

Wij vragen jullie om tijdens de wedstrijden 
achter de hekken te blijven. 

Heb respect voor iedereen en moedig 
samen met de ouders van de tegenpartij 
alle kinderen op een positieve wijze aan. 

Laat de rest aan de trainer over.
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gers. Echter zijn we altijd op zoek naar 
personen, IN ALLE GELEDEREN, die een 
bijdrage zouden willen doen aan de vereni-
ging. Wil jij of jouw ouder(s)/verzorger(s) ook 
als vrijwilliger aan de slag bij SV Braakhuizen? 
Eenmalig of voor lange tijd? Het kan allemaal. 

Mail even met onze secretaris, via info@
braakuhuizen.eu hij zal zorgen dat je aanmel-
ding op de juiste plaats terecht komt en er 
wordt daarna z.s.m. contact met je opgeno-
men. 
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BIJ WIE KAN IK TERECHT?
Een overzicht van wie wat doet binnen de 
vereniging vind je op www.braakhuizen.eu. 
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kun je je vraag ook stellen via info@
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REGELS
TOERNOOIEN
SV Braakhuizen organiseert voor de jeugd-
teams op het einde van het seizoen een eigen 
jeugdtoernooi. Verder bepaalt de trainer/
leider in overleg met de toernooi- commisie 
aan welke toernooien wordt meegedaan. In 
de Whatsapp-groep zal de trainer/leider de 
datums aan jullie doorgeven. Kun je een keer 
niet, laat het dan zo snel mogelijk aan de 
trainer/leider weten zodat er eventueel 
vervanging geregeld kan worden.

KLEDING
Tijdens trainingen dragen spelers hun eigen sportkleding. Tijdens wedstrijden en toernooien 
dragen de spelers het tenue van SV Braakhuizen. Iedere team wordt voorzien van een door een 
sponsor verstrekt tenue. Zelf moeten worden aangeschaft voetbalschoenen en scheenbe-
schermers (verplicht tijdens training en wedstrijden) en eventueel keepershandschoenen regel 
je zelf. Daarnaast is SV Braakhuizen in het bezit van een eigen kledinglijn. Info hierover vind je 
op www.braakhuizen.eu, bestellen kan door een mail te sturen naar kleding@braakhuizen.eu 

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Ieder jaar organiseren wij verschillende 
evenementen. Sommige voor alleen de 
kleintjes (bijv. Sinterklaas), sommige voor alle 
pupillen (bijv. de Clubdag). Daarnaast is er 
iedere 2 jaar een kampweekend voor de jeugd 
<13jaar. Houd de website in de gaten want 
hier vind je alle informatie over wat er 
georganiseerd wordt en wanneer! Ook bij de 
evenementen kunnen we altijd extra handjes 
gebruiken. Dus vind je het leuk om een keer te 
helpen, meld je dan aan bij de activiteiten-
commissie via info@braakhuizen.eu dan 
nemen wij contact met je op.

VERZEKERING
De KNVB heeft voor de leden twee collectieve 
aanvullende verzekeringen: de collectieve 
ongevallenverzekering en de aansprakelijk-
heidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten 
moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering 
ingeschakeld worden. 

Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal 
niet uit, dan kan men de collectieve verzeke-
ring van de KNVB inschakelen. Op de site van 
de KNVB staat een beknopt dekkingsoverzicht 
van de collectieve ongevallen- en aansprake-
lijkheidsverzekering.

WEDSTRIJDVERSLAGEN IN BEELD & GELUID
Wij zijn trots op onze club en onze spelers en 
delen daarom graag de mooie sportieve 
momenten met onze volgers. Op de website 
maar ook op de sociale media. 

Wij gaan hierbij zorgvuldig om met jouw 
privacy. Al het foto en filmmateriaal wordt 
alleen door ons gebruikt, en niet verkocht aan 
derden. Als het goed is heb je al laten weten 
of wij jouw foto’s wel of niet mogen gebrui-
ken. Heb je dat nog niet gedaan dan kun je 
het formulier bij de bestuurskamer ophalen 
en invullen.

Hoe meer publiek, hoe beter! Heb respect 
voor iedereen en moedig samen met de 

ouders van de tegenpartij alle kinderen op 
een positieve wijze aan. Laat de rest aan 

de trainer over. Wij vragen jullie om tijdens 
de wedstrijden achter de hekken te blijven.
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www.braakhuizen.eu

VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN?
Heb je vragen of suggesties, laat het dan weten aan de trainer/leider, 

of aan één van de bestuursleden.

Op www.braakhuizen.eu vind je alle namen en contactgegevens.


