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Wat vind je in deze wegwijzer?

https://www.sportclubbrummen.nl/450/wegwijzer-jeugdbeleidsplan/
https://www.sportclubbrummen.nl/449/wegwijzer-handleiding-wedstrijdapp/


Afspraken team/spelers/ouders

Hieronder een aantal zaken die goed zijn om voorafgaande aan een seizoen met je team te delen.

1) Maak goede afspraken met je team hieronder een aantal suggesties,

1.a Rolverdeling van de begeleiding trainer/leider

1.b Beleid Sleutel kleedkamer (ligt tegenwoordig veel waarde)

1.c Maak wisselbeleid en communiceer dit met spelers en ouders

1.c.1) iedereen speelt evenveel minuten, mits er minder wordt getraind.

1.d Samen trainingsmaterialen klaar zetten en opruimen 

1.e Douchen na trainen en wedstrijden, wordt vanuit de club geadviseerd

1.f  Kleedkamers na elke training en wedstrijd (ook die van de tegenstander) schoon achter laten dus

vloer aanvegen/rommel in de vuilnisbak

1.g Een ouder vragen foto’s en een stukje van de wedstrijden te maken i.v.m. social media, zie ook PR en   

Communicatie

1.h Bij eventueel kampioenschap drie ouders vragen om te helpen met patat bakken uitserveren, etc.

2) Kleding Spc Brummen, Alle kleding is in bruikleen en blijft ten alle tijden eigendom van Spc Brummen

2.a Inleveren oude kleding / wanneer er nieuwe kleding is / lidmaatschap wordt beëindigd

2.b Wassen volgens label in de kleding.

3) Uitlenen spelers andere teams

3.a Gaat via Coördinator, of rechtstreeks met leider/trainer van team boven en of onder je

3.b Vraag aan je spelers een voorkeur (communiceer duidelijk dat hier niet altijd aan voldaan kan worden).

Materialen

Alle leiders hebben sleutels voor het ballenhok in 

bruikleen gekregen, bestaande uit 3 sleutels:

1) Sleutel voor de buitendeurballenhok tevens voor 

buitendeur kleedkamer, buitendeur scheidrechters 

hok (in dit hok hangen ook de sleutels voor de 

binnen deuren kleedkamers)

2) Sleutel voor het buitenhek

3) Sleutel voor je eigen gedeelte in het ballenhok.

Bal over het hek…………

Ballen die over het hek verdwijnen altijd zelf ophalen.

Behalve als deze op het terrein van het grote huis 

(achter het kunstgras) achter het hoge groene hek 

verdwijnt.

Wanneer er een bal niet wordt terug gevonden dit ten 

alle tijden melden bij Chris Boesveld; Tel 06-29382561.

BELANGRIJK: na elke trainingsavond àlle attributen (goals etc) van het veld teug op de daarvoor bestemde plek !

! DE GEMEENTE ZAL TIJDENS ONDERHOUD VAN DE VELDEN GEEN GOALTJES VAN HET VELD HALEN EN ER OMHEEN MAAIEN !

Kleding

Ruilen te groot /klein, verloren, altijd via:  

Jacomien Eijbersen (06-51305218)



Jeugdcommissie:

Voorzitter: Harald Zijlstra (jeugdcommissie@sportclubbrummen.nl, 06-52772437)

Secretaris: Petra ten Hoopen (jeugdcommissie@sportclubbrummen.nl, 06-18459988)

Wedstrijdcoördinator: Leroy Wienholts(wedstrijdsecretariaatjeugd@sportclubbrummen.nl, 06-21391821) 

Activiteitencommissie: Bernardet Annevelink (jeugdactiviteiten@sportclubbrummen.nl, 06-24874352)

PR en communicatie: Bernardet Annevelink (Pr@sportclubbrummen.nl, 06-24874352) 

Voorzitter VTCJ: Jeroen Jonkman (vtcj@sportclubbrummen.nl, 06-53406850)

Scheidsrechtercoördinator: Jeroen Mulder (scheidsrechters@sportclubbrummen.nl, 06-13455780)

Budget teams tbv afronding seizoen:

- elftal €75,-

- team kleiner dan een elftal: €50,-

Bonnetje inleveren bij onze penningmeester 

Frank Kraaijenzank

(penningmeester@sportclubbrummen.nl)

PR en communicatie:

Sportclub Brummen is voor de jeugd actief op Instagram, Facebook en TikTok. De social media pagina's voor de 

jeugd worden bijgehouden door Bernardet Annevelink en Jolanda van der Veen, met input van de hele 

vereniging. Dit betekent dat wij vooral afhankelijk zijn van jullie input als trainers/ leiders.

Wie met zijn leden wil communiceren, moet online zichtbaar zijn, want meer dan 90 procent van onze 

jeugdspelers is actief op Facebook / Instagram / TikTok. 

Door onze website te vullen met actuele informatie en foto’s zorgen we ervoor dat de jeugd en hun ouders de 

website (ook) beter gaan bezoeken. Het moet een gewoonte worden om de website te raadplegen voor nieuws. 

Actualiteit is een voorwaarde voor het succes van de website.

Dus….heb je een leuk wedstrijdverslag, een mooie actiefoto/filmpje? Stuur de tekst + foto 

(bij voorkeur graag op dezelfde dag) door naar Bernardet 06-24874352 (Facebook/ Instagram) en stukjes voor in 

de krant naar Pr@sportclubbrummen.nl. Bernardet zal de inhoud controleren en plaatsen.

En....volg je zelf Sportclub Brummen ook al op Facebook en Instagram? Klik op de link hierboven en creëer, kijk 

en/of deel de berichten!

Algemeen

Kantine: 

▪ Ranja training: staat nà elke training klaar voor de kinderen, in de 

kantine. Is deze bezet, dan buiten. 

▪ Ranja en fruit wedstrijd: voor in de pauze. Staat bij aanvang van 

wedstrijd klaar achter de bar (via achteringang). Elk team haalt en 

retourneert zelf de ranjakannen + bekers, ook voor de bezoekers. 

Het fruit is alleen voor de eigen spelers.

▪ Kantinedienst: elk team wordt ongeveer 2x per half jaar 

ingedeeld. Data worden begin van het seizoen doorgegeven aan 

leiders/trainers via de mededelingenapp. 1 week van te voren 

contact met kantineploeg voor namen ouders die dienst draaien. 

Instructies apparaten etc zijn aanwezig. Nieuwe ouders? Geef het 

aub door en kantineploeg komt uitleggen. 

- Tip: geef de data z.s.m. door aan de ouders en regel alvast 

de kantine diensten, of wijs een ouder aan die dit 

coördineert.

- Tijdens (uw) kantine dienst doen wij er alles aan om de 

wedstrijd van (uw) kind op veld 1 te laten spelen.

▪ Extra wedstrijd: plant jouw team een extra wedstrijd in? Dan zelf 

kantinedienst draaien. Sleutel ophalen kan altijd (via Maaike 

Jeronimus).

▪ Consumptiebon: bij wedstrijden, deze krijgt trainer/leider bij 

ophalen sleutel kleedkamer in bestuurskamer. Tijdens trainingen 

kan trainer/leider gratis koffie/thee halen in kantine. 

Coördinator kantine:

Maaike Jeronimus (06-48478478)
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Voetbalzaken,
Voetbal technische commissie jeugd (VTCJ)

Coördinatie trainers:

▪ Actief begeleiden en coachen jeugdkader

▪ Trainingsstof per leeftijdsgroep beschikbaar stellen

▪ Overleg tussen selectietrainers

▪ Bezoeken/beoordelen van trainingen en wedstrijden

▪ Onderdeel VTCJ

▪ (laten)Verzorgen trainingsavonden jeugdkader

▪ Verantwoordelijk kwaliteit voetbalopleiding

▪ Controle naleving jeugdbeleidsplan

▪ Medeverantwoordelijk evaluatie gesprekken selectietrainers

Trainerscoördinator:

Henk Stevens (06-12626426)

Coördinatie jeugdteams:

▪ Communicatie tussen de trainers en leiders van zijn groep  

▪ Oplossen van problemen die binnen zijn leeftijdscategorie vallen

▪ Ontwikkelingen van de teams/spelers uit zijn leeftijdscategorie bijhouden

▪ Voor het eind van ieder seizoen samen met de trainerscoördinator in kaart 

brengen van de leiders en trainers (selectie en niet-selectieteams) die voor 

het nieuwe seizoen beschikbaar zijn

▪ Samenstellen teams

▪ Verzorgen van begeleiding van teams uit leeftijdscategorie

▪ Communicatie omtrent “mogelijke” probleemgevallen teamindeling

Coördinatoren jeugd:

Mini’s, JO8-JO9-JO10: Aljan Annevelink (06-52727439, aljanannevelink@hotmail.com)

JO11-JO12-JO13-MO15: Martijn Bax (06-51887748, baxbax@hotmail.com)

JO14-JO15: Remko Poelstra (06-20421048, remkopoelstra@hotmail.com)

JO17-JO19: Rob Plant (06-22202855, r.plant@vanwijnen.nl)

Voorzitter VTCJ:

Jeroen Jonkman (vtcj@sportclubbrummen.nl, 06-53406850)
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Wedstrijdsecretariaat:

▪ Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren, coördineren indeling elftallen en tijdig inschrijven elftallen bij KNVB 

▪ Publicatie (intern + extern) van door KNVB vastgestelde wedstrijden 

▪ Uitvoeren besluiten KNVB en verantwoordelijk voor correspondentie van competitiewedstrijden

▪ Zorgdragen voor planning alle wedstrijden 

▪ Doorgeven wedstrijd- en trainingsinformatie aan trainers en leiders 

▪ Tijdig doorgeven afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en tegenpartij (in overleg en samenwerking met de consul) 

▪ Controleren en tijdig verzenden van ingeleverde wedstrijdformulieren en eventueel bij te voegen strafrapporten 

▪ Innen van openstaande boetes + versturen van boetes (bij gele of rode kaart).

Belangrijk:

!! Afgelasting: wedstrijden/trainingen die worden afgelast, worden ook altijd door gegeven via de mededelingen app.

!! Aanvangstijd aanpassen of andere wijzigingen: minimaal 8 dagen van te voren doorgeven aan wedstrijdsecretaris jeugd.

!! Baaldag: Elk team heeft recht op 1 baaldag (behalve als het team te hoog speelt). Een baaldag houdt in: als je 6 dagen voor de eerst 

volgende wedstrijd echt te weinig spelers hebt, kun je een baaldag aanvragen. De wedstrijd wordt dan door de KNVB verplaatst naar een 

later moment (je hebt geen invloed op nieuwe speeldatum).

Wedstrijden

Voetbal.nl: 

Met deze app (en website) blijf 

je eenvoudig op de hoogte van 

alle updates rondom je eigen team 

en mis je niks van al je andere favoriete 

teams en spelers. 

Doordat de uitslagen door de officials in 

de app worden vastgelegd, ben je altijd 

direct op de hoogte van de uitslag. 

Wedstrijdsecretaris jeugd:

Leroy Wienholts (wedstrijdsecretariaatjeugd@sportclubbrummen.nl, 06-21391821)

Wedstrijdzaken-app:

1. Vóór de wedstrijd: 

spelersopgaaf invoeren

1. Ná de wedstrijd: 

uitslag wedstrijd     

invoeren

- t/m J011: door    

leiders/spelbegeleiders

- vanaf JO12: door  

scheidsrechters

AUB aandacht voor het correct bijhouden 

van de app, dit scheelt herstelwerk door 

de  wedstrijdcoördinator!

Zie de handleiding wedstrijdzaken app in 

de bijlage van deze wegwijzer
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Scheidsrechters

Coördinatie scheidsrechters: 

• Planning inzet scheidsrechters per wedstrijd

• Faciliteren scheidrechters. 

Scheidsrechters: 

Vanaf de JO12 wordt er gespeeld onder begeleiding van een scheidsrechter. 

Deze komt uit de scheidsrechterspool.

Spelbegeleiders: 

Tot en met de JO10 wordt er gespeeld onder begeleiding van een spelbegeleiding. Het thuisteam levert de 

spelbegeleider; dit is meestal de leider en of trainer.

Scheidsrechtercoördinator:

Jeroen Mulder (scheidsrechters@sportclubbrummen.nl,  06-13455780)

Belangrijk:

!! Afzegging scheidsrechter: 

Nadat een ingeplande scheidsrechter afzegt (bijv. bij ziekte) kan er een verzoek worden gedaan aan het thuisteam 

om een vervanger te regelen (bijv. een leider/trainer/ouder).

Vanaf de JO12 vullen de scheidsrechters de uitslag door de de wedstrijdzaken-app in te vullen. 

T/m de JO11 doen de leiders/spelbegeleiders dit. 

Omgang scheidsrechters Spcl. Brummen

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd……

• Aan alle leiders een klemmend verzoek om onze 

spelers van Spcl. Brummen er op te wijzen om heel 

erg zuinig met deze mensen om te gaan.

• Bij verbaal of erger geweld richting de scheidsrechter 

altijd in te grijpen door de speler van het veld te halen 

ook als er maar elf staan en dit te melden, bij de 

scheidsrechtercoördinator.

Nieuwe scheidsrechters Spcl. Brummen.

Om doorstroming in de scheidsrechters te houden, 

hierbij een oproep aan alle leiders om spelers te vragen 

en enthousiast te maken om ook wedstrijden te gaan 

fluiten.

Deze spelers graag bij Jeroen Mulder aanmelden.

mailto:scheidsrechters@sportclubbrummen.nl


Teams seizoen 2022-2023

‘JM’ staat voor: 

gemengd team met 

jongens en meiden

Team Beker
JO8-1
JO9-1
JO9-2
JO10-1JM
JO11-1
JO11-2
JO12-1JM ja
JO13-1 ja
JO14-1 ja
JO15-1 ja
JO15-2 ja
MO15-1 ja
JO17-1JM ja
JO17-2 ja
JO19-1 ja

Junioren Onder 13 en ouder:

Voor het juniorenvoetbal wordt voor de teams die 
uitkomen vanaf de hoofdklassen en lager het 
3-fasenmodel toegepast (3 deel  competities met 
tussentijds herindelen op sterkte):

▪ Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot 
de herfstvakantie

▪ Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de 
kerstvakantie

▪ Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop
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VoetbalAssist ClubApp



•J/M staat voor: gemend team met jongens en meiden
Op www.sportclubbrummen.nl vind je onder het tabblad Voetbal:
- de Wegwijzer
- het jeugdbeleidsplan
- de handleiding wedstrijdzaken-app.

Deze Wegwijzer is samengesteld door de jeugdcommissie van Sportclub Brummen.
Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.

http://www.sportclubbrummen.nl/

