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Voorwoord 

Van harte welkom bij r.k.v.v. DIA 

 

Voor je ligt het informatieboekje voor (ouders van) nieuwe 

leden van r.k.v.v. DIA. Een document met belangrijke 

informatie over de organisatie, hoe we willen dat er bij DIA 

wordt gevoetbald en vooral hoe we bij DIA met elkaar 

omgaan.  

 

Ons doel is iedereen met een grote glimlach naar DIA te 

krijgen en met een nog grotere glimlach weer huiswaarts te 

laten gaan. Dit geldt voor zowel de spelers als voor de 

vrijwilligers van wie we allemaal afhankelijk zijn. 

 

Het is fantastisch om lid van r.k.v.v. DIA te zijn. 

 

Kijk op onze website voor informatie en nieuws over DIA: 

www.rkvvdia.nl en volg ons op Facebook ( https://nl-

nl.facebook.com/DiaTeteringen/) en Instagram 

(https://www.instagram.com/rkvvdia/).  

Dit informatieboekje is een dynamisch document. Voor 

aanvullingen of wijzigingen kun je mailen naar 

secretaris@rkvvdia.nl. Het boekje is ook te vinden op onze 

website: https://www.rkvvdia.nl/706/intro-boekje/. 

 

Veel leesplezier en sportieve groet, 

Edwin Provoost 

(voorzitter) 

  

http://www.rkvvdia.nl/
https://nl-nl.facebook.com/DiaTeteringen/
https://nl-nl.facebook.com/DiaTeteringen/
https://www.instagram.com/rkvvdia/
mailto:secretaris@rkvvdia.nl?subject=intro-boekje
https://www.rkvvdia.nl/706/intro-boekje/
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DIA en zijn kernwaarden 

R.k.v.v. Duc In Altum is officieel opgericht op 6 september 

1945 en met trots een echte Teteringse dorpsvereniging. Met 

drie natuurgrasvelden, twee kunstgrasvelden, 58 teams en 

bijna 1.000 leden, waarvan bijna 800 spelend, zijn we een van 

de grotere voetbalverenigingen van de 17 voetbalverenigingen 

die de regio Breda telt. 

 

Waar staan we voor: 

Identiteit:  Teteringse zondagvereniging 

Passie:  altijd hogerop  

Plezier:  plezier, ontwikkeling en prestatie 

Verenigd:  samen, waarbij vrijwillig niet vrijblijvend is 

Betrokken:  leden voelen zich betrokken en zijn bereid zich

  in te zetten voor de vereniging. Er is een wil

  om elkaar en de vereniging te helpen. 

 

Algemene informatie 

r.k.v.v. DIA 

Sportpark De Gouwen 

Donkerstraat 34 

4848 TJ  TETERINGEN 

076-5711629 

info@rkvvdia.nl 

  

mailto:info@rkvvdia.nl
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Verenigingsmanager 

Huub Kerkhof is verenigingsmanager bij DIA. Hij is het 

centrale aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en 

relaties. Mocht je na het lezen van dit boekje twijfelen over wie 

je moet benaderen, dan kun je altijd terecht bij 

verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

 

Vrijwilligers 

Geen enkele amateursportvereniging kan bestaan zonder de 

inzet en bijdrage van vrijwilligers. De vereniging bestaat 

primair door haar leden en haar vrijwilligers. 

Met een groeiend dorp en steeds meer aantal leden is het van 

belang dat het aantal vrijwilligers de groei in leden volgt. Het 

werven en behouden van vrijwilligers is ondergebracht in een 

beleid dat in lijn ligt met de kernwaarden van DIA.  

Het beleid kunt u terugvinden op onze website onder “waarom 

Vrijwilligers” https://www.rkvvdia.nl/320/waarom-vrijwilligers/ 

We verwachten van onze leden dat ze een bijdrage leveren 

aan de vereniging. Daarbij beseffen we goed dat iedereen een 

volle agenda heeft. Om die reden werken we met Taakie 

zodat je zelf kunt bepalen op welk moment je je inzet voor 

DIA. Als lid van DIA ontvang je vanzelf een bericht om een 

profiel aan te maken in Taakie. Zo kunnen we je gericht 

benaderen voor vrijwilligerstaken waarin je interesse in hebt. 

Participatie rondom het team 

Zoals aangegeven in het vrijwilligersbeleid is het van belang 

om bij te dragen aan het functioneren van het team. Van 

ouders / begeleiders wordt verwacht dat zij meehelpen met 

taken die belangrijk zijn voor een goedlopend team, zoals:  

- rijden naar uitwedstrijden; 

https://www.rkvvdia.nl/320/waarom-vrijwilligers/
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- shirts en hesjes wassen; 

- grensrechters voor de wedstrijd aanstellen; 

- draaien van bestuurskamerdienst (wedstrijdsecretariaat); 

- uitvoeren van materiaaldienst; 

- regelen van vriendschappelijke wedstrijd; 

- faciliteren dat uw kind tijdig aanwezig is. 

De leiding van het team maakt hiervoor een schema, zodat 

alle taken gelijk verdeeld worden en je hooguit een paar keer 

per jaar aan de beurt bent voor sommige taken. 

Sportiviteit en respect  

In een fijne sportomgeving leren sporters om samen te 

werken, rekening te houden met elkaar, door te zetten en zich 

aan de regels te houden. Stuk voor stuk competenties die ook 

buiten het voetbalveld goed van pas komen. Ondanks het feit 

dat we allemaal voetballen voor ons plezier, vinden er op en 

rond het voetbalveld soms ook ongewenste situaties plaats. 

Denk bijvoorbeeld aan schelden, discriminatie, ongelijke 

behandelingen, seksuele intimidatie en fysiek geweld. 

Schelden op of praten met de scheidsrechter door teamleiding 

en publiek komt het meest voor. 

In samenwerking met de werkgroep Sportiviteit & Respect, 

Breda Actief, de KNVB en de gemeente Breda werken we aan 

het voorkomen van ongewenst gedrag.  

Sponsoring 

Een team sponsoren of de club steunen?  

Word sponsor van r.k.v.v. DIA! 

Kleed een team aan met uw bedrijfslogo op bijvoorbeeld de 

wedstrijdshirtjes, trainingspakken of tassen.   
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Neem hiervoor contact op met onze kledingleverancier 

Pridesportswear via info@pridesportswear.nl of bekijk de DIA-

collectie op pridesportswear.nl 

Ook is DIA altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om onze club te steunen. Uw 

bedrijfsboodschap communiceren via reclameborden, intranet, 

onze website of complete sponsorpakketten?  

Kijk op onze website: https://www.rkvvdia.nl/270/sponsor-

mogelijkheden/ 

Of neem contact op via sponsoring@rkvvDIA.nl voor de 

prijzen en voorwaarden.  

mailto:info@pridesportswear.nl
http://pridesportswear.nl/
https://www.rkvvdia.nl/270/sponsor-mogelijkheden/
https://www.rkvvdia.nl/270/sponsor-mogelijkheden/
mailto:sponsoring@rkvvdia.nl
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Administratieve zaken 

Lidmaatschap 

Spelers kunnen alleen meedoen aan voetbalactiviteiten als ze 

zijn aangemeld bij DIA via het inschrijfformulier op de website 

(https://www.rkvvdia.nl/827/inschrijven/). Je wordt dan 

automatisch lid van de KNVB en je krijgt een relatienummer 

(KNVB-bondslidnummer). 

Download de wedstrijdzakenapp van de KNVB op je mobiel. 

Je account is gekoppeld aan de verenigings- en 

bondsadministratie.  

Als je als trainer benaderd wordt met de vraag om een 

proeftraining, geef dan aan dat daarvoor het inschrijfformulier 

ingevuld moet worden. Voor een proeftraining word je als 

aspirant-lid geregistreerd. Op vier vaste momenten per jaar 

worden er proeftrainingen verzorgd. Daarvoor ontvang je 

vanzelf een uitnodiging via de verenigingsmanager. 

Opzeggingen 

Opzegging van lidmaatschap dient voor 15 juni te gebeuren. 

Dit kan via de website, onder de kop “lidmaatschap”. 

Opzeggen is niet mogelijk op een andere manier. In de 

statuten is opgenomen dat bij tussentijds beëindigen van het 

lidmaatschap het volledige contributiebedrag verschuldigd 

blijft. 

Wijzigen NAW-gegevens, mailadressen 

Net zoals bij je telefoonabonnement, verzekering of 

energiebedrijf, heeft DIA graag gegevens van zijn leden die 

actueel zijn. Spelers, ouders/verzorgers van leden zijn er zelf 

verantwoordelijk voor dat DIA de juiste NAW- en e-

mailgegevens heeft. Spelers kunnen ook zelf hun 

https://www.rkvvdia.nl/827/inschrijven/
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adresgegevens wijzigen via de wedstrijdzakenapp van de 

KNVB. Voor het wijzigen van je foto of mailadres moet je een 

mailtje sturen naar ledenadministratie@rkvvdia.nl. Huub 

Kerkhof zal dit dan verzorgen. 

Overschrijvingen A- en B-categorie 

Categorie A: Overschrijving van/naar een andere vereniging is 

mogelijk van 16 maart tot 15 juni. De overschrijving wordt dan 

op 1 juli uitgevoerd. 

Categorie B: Overschrijving van/naar een andere vereniging is 

het hele jaar door mogelijk.  

Pas na de datum van uitvoering mag je voor je nieuwe 

vereniging spelen. 

Let op, heb je nog niet voldaan aan alle financiële 

verplichtingen bij je oude vereniging, dan kan een blokkade op 

inschrijving worden ingesteld.  

AVG 

Omwille van de privacy kan ieder lid bepalen in hoeverre zijn 

gegevens worden afgeschermd en al dan niet worden getoond 

op voetbal.nl. Trainers en leiders ontvangen via de voorzitter 

voetbalcommissie voor aanvang van het seizoen het 

telefoonnummer en mailadres van de teamleden. Deze 

gegevens mogen alleen worden gebruikt voor communicatie 

over het voetbal en niet voor andere doeleinden. 

Contributie 

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld door 

de Algemene Ledenvergadering van DIA en wordt 

gepubliceerd op onze website 

(https://www.rkvvdia.nl/196/contributie/). 

mailto:ledenadministratie@rkvvdia.nl
https://www.voetbal.nl/
https://www.rkvvdia.nl/196/contributie/
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Voor de inning van de contributie zijn wij een 

samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. Vanuit 

ClubCollect krijg je een betalingsverzoek. Betaling is mogelijk 

via automatische incasso of iDEAL. Je kunt de contributie in 

één keer of in termijnen betalen.  

Bij niet-tijdige betaling krijg je een betalingsherinnering. Is er 

ook na een tweede betalingsherinnering niet betaald, dan kun 

je niet meer meedoen aan voetbalactiviteiten (trainingen, 

wedstrijden), pas als de contributie is betaald mag je weer 

deelnemen.  

De verenigingsmanager zal de leider van het team hierover 

informeren. De leider en trainer zien erop toe dat er niet meer 

wordt getraind of een wedstrijd wordt gespeeld.  

Voor vragen over de contributie, mail naar 

verenigingsmanager@rkvvdia.nl. 

  

mailto:verenigingsmanager@rkvvdia.nl
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Vertrouwenspersoon 

Soms gebeuren er op of rond het voetbalveld dingen waarover 

je als lid of ouder niet graag praat of die voor de betrokkenen 

gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van 

ongewenst gedrag, zoals agressie, dreigementen, pesterijen, 

discriminatie, (seksuele-) intimidatie (misbruik) en dergelijke. 

Deze gebeurtenissen worden in de meeste gevallen 

besproken met een leider, een trainer of een bestuurslid van 

de vereniging. Deze stap kan echter soms erg groot zijn. Er 

kan bijvoorbeeld sprake zijn van boosheid, schaamte, of je wilt 

de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de 

vereniging houden. Neem dan contact op met de 

vertrouwenscontactpersoon via 

vertrouwenspersoon@rkvvdia.nl.  

De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:  

Masja van der Wegen  

Chriztel Betten  

 

  

mailto:vertrouwenspersoon@rkvvdia.nl
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Wedstrijddagen 

Gang van zaken op wedstrijddagen 

Op wedstrijddagen is de leider verantwoordelijk voor de 

volgende zaken: 

- Per team is een teammanager aangesteld en als zodanig 

geregistreerd in de ledenadministratie. Voor de wedstrijd 

vult hij het Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF) in 

via de wedstrijdzakenapp. Inloggen kan alleen met het 

mailadres waarmee je bij DIA staat geregistreerd; 

- Melden bij het wedstrijdsecretariaat dat je er bent. Daar 

krijg je de laatste bijzonderheden te horen t.a.v. veld- en 

kleedkamerindeling en scheidsrechter. Indien gewenst kun 

je een kluisje krijgen voor waardevolle spullen 

- JO7 t/m O12 uitzetten van de velden; 

- Jeugd-zaterdag: ranja halen in de rust en terugbrengen 

van de kannen en bekers; 

- Senioren-zondag (niet-selectie): vlaggen velden plaatsen 

door eerst aanwezige teams en opruimen door laatst 

aanwezige teams;  

- Uitslag invoeren in de wedstrijdzakenapp; 

- Netjes achterlaten van de kleedkamers van jezelf én van 

de tegenstander (droogtrekken doucheruimte, vegen 

kleedkamer). 

Bestuurskamer 

Bemensing van het wedstrijdsecretariaat c.q. het draaien van 

bestuurskamerdiensten gaat via de ouderavonden aan het 

begin van het nieuwe seizoen. Als er te weinig vrijwilligers zijn, 

wordt er een schema gemaakt zodat ieder team een keer de 

beurt krijgt om iemand te leveren.  

Er is een draaiboek voor het bemensen van de 

bestuurskamerdienst met uitleg. Deze is digitaal te verkrijgen 
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door te mailen naar verenigingsmanager@rkvvdia.nl. Er ligt 

ook een geprint exemplaar in de bestuurskamer. 

 

Afgelastingen wedstrijden 

Wedstrijden kunnen op twee manieren worden afgelast: 

- Afgelasting door de KNVB: Dit wordt kenbaar gemaakt via 

de website van de KNVB en via de app voetbal.nl. DIA valt 

in district Zuid I; 

- Afgelasting door DIA: Consul keurt op zaterdagmorgen 

vroeg de bespeelbaarheid van de velden. Deze keurt 

gedeeltelijk (bepaalt dan een tijdstip van herkeuring voor 

wedstrijden later op de dag) of het volledige programma 

af. Zondag idem. Op de website en op voetbal.nl kun je 

zien of wedstrijden zijn afgelast. 

Spelbegeleider JO7 t/m JO10 

Voor JO7 t/m JO10 spreekt de KNVB van een spelbegeleider. 

Wat is zijn of haar taak? 

Voor de wedstrijd: 

De spelbegeleider: 

- maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken 

teams; 

- maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs 

het veld, positief coachen en de time-out; 

- stimuleert de spelers om voorafgaand aan de wedstrijd 

handen te schudden en na afloop een high five te geven 

als dank voor een leuke wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd:  

mailto:verenigingsmanager@rkvvdia.nl
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De spelbegeleider: 

- corrigeert door middel van een fluitsignaal als de 

spelregels worden overtreden en wanneer de spelers 

deze niet goed toepassen (bijv. spelers voetballen door na 

een overtreding, of het verkeerde team dribbelt de bal in 

het spel na een uitbal); 

- legt het spel kort stil om uitleg te geven als er 

onduidelijkheid/ onwetendheid is rondom bepaalde 

spelregels of spelsituaties; 

- houdt de stand bij. 

Na de wedstrijd: 

De spelbegeleider: 

- laat beide teams strafschoppen nemen; 

- vult de uitslag in het Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier 

(mDWF) in via de app wedstrijdzaken 
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Registratie van incidenten 

Er zijn diverse soorten incidenten die zich kunnen voordoen 

rondom wedstrijden en op het sportcomplex.  

De incidenten waarvoor de scheidsrechter een straf opgelegd 

heeft, worden door hem of haar op het digitaal 

wedstrijdformulier vastgelegd. Deze worden behandeld via de 

KNVB en de vereniging met de betrokkenen. 

Andere incidenten kun je melden bij de wedstrijdcoördinatie 

van DIA tijdens wedstrijddagen. Ook anderen dan direct bij de 

wedstrijd betrokkenen, zoals toeschouwers en bezoekers van 

het sportcomplex, kunnen incidenten melden. 

Via onze website is hiervoor een formulier beschikbaar welke 

door het kader (trainer/leider/teammanager) maar ook door de 

wedstrijdcoördinatie gebruikt dient te worden: 

https://dia.voetbalassist.nl/703/incidentmeldingsformulier/. 

Je vindt het formulier is ook in de voettekst van onze website. 

 

 

  

https://dia.voetbalassist.nl/703/incidentmeldingsformulier/


18 

Classification: Internal 

Scheidsrechters 

DIA heeft een scheidsrechterscommissie. Deze commissie 

activeert leden om clubscheidsrechter te worden en 

organiseert de begeleiding van de jeugdscheidsrechters. 

Begeleiding van de jeugdscheidsrechter op de zaterdagen 

houdt in dat er iemand aanwezig is, rondloopt en kijkt hoe het 

gaat. Tijdens de rust en na de wedstrijd is er een korte 

evaluatie. 

Indien zich een probleem voordoet, is er altijd iemand ter 

plaatse aanwezig.  

Zoals hiervoor aangegeven is er voor JO7 t/m JO10 voor de 

wedstrijden een spelbegeleider. 

Vanaf JO11 t/m JO19 probeert DIA een (jeugd)scheidsrechter 

in te plannen. De planning wordt momenteel gedaan door de 

verenigingsmanager, Huub Kerkhof. 

Het lukt niet altijd om een scheidsrechter in te plannen en dan 

we aan de teams om zelf een scheidsrechter te zoeken. 

Wij kunnen dan met onze poule van scheidsrechters 

eventuele gaten in de weekenden oplossen. Het team is dus 

in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een 

scheidsrechter. DIA ondersteunt als het team zelf geen 

scheidsrechter kan vinden. 

Teams die spelen in de categorie A kunnen een KNVB-

scheidsrechter aangewezen krijgen, voor zover beschikbaar. 

Wij zijn altijd op zoek naar (jeugd)scheidsrechters en bieden 

hun, als men voor een langere periode wil gaan fluiten, een 

tenue, cursussen en een kleine vergoeding, afhankelijk van de 
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wedstrijd aan. Scheidsrechters kunnen jongere én oudere 

leden zijn, vrouwen en mannen. Er bestaat nu een poule van 

jeugd- en seniorenscheidsrechter, maar die poule kan altijd 

aanvulling gebruiken! Heb je interesse? Stuur dan een mailtje 

naar scheidsrechterscommissie@rkvvdia.nl en we nemen 

contact met je op. 

  

mailto:scheidsrechterscommissie@rkvvdia.nl
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Wedstrijdzaken 

Handige apps 

- Wedstrijdzakenapp van de KNVB; voor ieder KNVB-lid 

(speler of staf), met persoonlijke programma en uitslagen, 

digitale spelerspas; Wedstrijdofficials kunnen de app 

gebruiken voor de spelerspascontrole en voor het  invullen 

van het mobiel digitaal Wedstrijdformulier (mDWF) 

(https://www.knvb.nl/assist/assist-

scheidsrechters/spelregels-

wedstrijdinformatie/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-

app) 

- Voetbal.nl app: amateurvoetbalplatform, met jouw 

programma, uitslagen, standen, teaminfo etc. 

(https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app) 

Speeldagenkalender 

Via onderstaande link vind je de speeldagenkalender van de 

KNVB. Houd er rekening mee dat de KNVB ook op “vrije” 

dagen wedstrijden kan plannen.  

https://www.knvb.nl/assist/assist-

wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-

competities/speeldagenkalenders-veld 

Competitiewedstrijden senioren 

- De KNVB heeft een speeldagenkalender en plant de 

competitie; 

- Twee weken voor de speeldatum plant het 

wedstrijdsecretariaat van DIA specifiek op ons complex de 

betreffende tijden, kleedkamers en velden; 

- Aanvangstijden kunnen wijzigen door DIA of door de 

tegenstander; 

- Als club mag je tot een week van tevoren tijden 

verschuiven zonder toestemming van de tegenstander 

https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/spelregels-wedstrijdinformatie/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/spelregels-wedstrijdinformatie/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/spelregels-wedstrijdinformatie/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/spelregels-wedstrijdinformatie/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenkalenders-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenkalenders-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenkalenders-veld
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(dus uiterlijk zondagavond). Daarna heb je toestemming 

van de tegenstander nodig; 

- Het wijzigen van een datum moet altijd in overleg met de 

tegenstander en het wedstrijdsecretariaat; 

- Zorg dat je op tijd bij andere teams vraagt naar 

invalspelers. Indien je heel kort van tevoren (binnen een 

week of dag) aangeeft niet te kunnen spelen en dit kan 

niet met de tegenstander worden opgelost dan kost dit 

DIA een boete. DIA zal de boete op het team verhalen.  

Het wedstrijdsecretariaat voor de senioren is te bereiken via: 

senioren-catb@rkvvdia.nl. 

Competitiewedstrijden jeugd 

- De KNVB heeft een speeldagenkalender en plant de 

competitie; 

- Drie weken voor de speeldatum plant het 

wedstrijdsecretariaat- jeugd van DIA specifiek voor ons 

complex de betreffende tijden, kleedkamers en velden; 

- Tot twee weken voor de speeldatum kun je als 

trainer/leider van DIA en alleen bij uitzonderlijke 

omstandigheden, een verzoek tot wijzigen van tijd of 

datum doen; 

- Probeer gedurende het seizoen zoveel mogelijk de 

zaterdag vrij te houden om te voetballen; van de 

speeldagenkalender kan door KNVB worden afgeweken; 

Zeker de inhaal/bekerweekenden want die worden 

regelmatig toch ingepland; 

- Indien je te weinig spelers hebt, ga dan op tijd bij een 

trainer van een ander team (dus niet rechtstreeks aan 

spelers zelf) vragen om invalspelers. Het hebben van te 

weinig spelers is dus geen reden voor verzetten van de 

wedstrijd, tenzij bij overmacht. Niet spelen levert een 

mailto:senioren-catb@rkvvdia.nl
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boete van de KNVB op, die wij zullen verhalen op het 

team; 

- Per seizoen heeft een team één keer de gelegenheid om 

een wedstrijd te laten verplaatsen naar een andere datum. 

Het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd is te bereiken via: 

wedstrijdsecretariaatjeugd@rkvvdia.nl.  

Vriendschappelijk spelen jeugd 

Vriendschappelijke wedstrijden regel je zelf met de 

tegenstander. Voor een uitwedstrijd communiceer je 

rechtstreeks met de tegenstander. Wil je thuis spelen? Vraag 

dan uiterlijk twee weken voor de speeldag aan het 

wedstrijdsecretariaat of en zo ja, welk veld en welke 

kleedkamer beschikbaar is. Nadat de wedstrijdsecretaris de 

ingeplande vriendschappelijke wedstrijd aan je heeft 

bevestigd, communiceer je dit zelf met de tegenstander.  

competitiewedstrijden of andere KNVB- wedstrijden gaan altijd 

voor. 

Gebruik kleedkamers 

De buitenkleedkamers kunnen worden gebruikt voor de 

trainingen. De trainer is verantwoordelijk voor het netjes 

achterlaten en afsluiten van de kleedkamers. Een trainer die 

niet kan wachten tot het team is gedoucht, mag de spelers 

thuis laten douchen. Onder netjes achterlaten wordt verstaan: 

- alle rommel hoort in de prullenbak; 

- schoenen zijn buiten afgeklopt tegen de houten plaat of bij 

de borstels; 

- er wordt natuurlijk niets vernield; 

- niets tegen de muren aanzetten. 

Een team dat zich niet houdt aan deze regels, mag geen 

gebruik meer maken van de kleedkamers. DIA waarschuwt 

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@rkvvdia.nl
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niet. Het team dat de kleedkamer niet netjes achterlaat, 

verplichten we om schoonmaaktaken uit te voeren. 

Noodgevallen/gebruik AED, sleutel schuifhek 

In het scheidsrechterlokaal zijn een EHBO-kist en een 

draagbaar beschikbaar. In geval van calamiteiten moet 112 

worden gebeld. Om de hulpdiensten toegang te verschaffen 

tot de velden, ligt in de materiaalruimte, in het kastje 

”noodgevallen” een sleutel van het schuifhek.  

Bij de ingang van de kantine (aan de buitenzijde) hangt een 

AED. Deze kan met een code worden geopend. AED-

opgeleide mensen beschikken over deze code. 

Op wedstrijddagen is er ook een EHBO-kist beschikbaar in de 

bestuurskamer. Tevens zijn daar ijszakken te verkrijgen. 
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Trainingen 

Afgelastingen trainingen  

De gemeente Breda bepaalt of de grasvelden gebruikt mogen 

worden voor trainingen. Dit wordt bekend gemaakt via de 

website https://www.breda.nl/veldkeuringen. Iedere trainer is 

zelf verantwoordelijk om dit te checken. 

Bij afgelasting mag alleen het kunstgras worden gebruikt. Sta 

je die dag ingedeeld op gras, dan kun je niet trainen. Het 

kunstgras mag niet worden gebruikt als er sneeuw op ligt. 

Gebruik trainingsmaterialen 

Trainers zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de 

trainingsmaterialen. Alleen zij hebben toegang tot het 

materiaalhok.  

Je hebt voor je training per team de beschikking over een 

eigen ballenrek met slot met voldoende ballen en een set 

pionnen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de ballen. Zet het 

ballenrek na afloop van de training in het materiaalhok terug.  

Op de nieuwe kunstgrasvelden zijn niet te missen 

opbergplekken voor de doelen aangebracht. We verwachten 

dat de laatste groep (of op het overdrachtsmoment) de doelen 

op die plek (niet naast de zijlijn) terugzet. De trainers spreken 

elkaar op het wisselmoment aan over het gebruik van de 

doelen / materialen.  

Per team heb je een set hesjes. Die bewaar je thuis en neem 

je met de trainingen mee. Was de hesjes op 40 graden en ze 

kunnen in de droger. 

https://www.breda.nl/veldkeuringen
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Trainingsschema 

Eind juni dient het kader (trainer/leider) voor de teams bekend 

te zijn. Aansluitend vindt er via mail een inventarisatie plaats 

v.w.b. voorkeurstijden om te trainen. Uiterlijk 15 augustus 

maken we het trainingsschema via de website bekend. Het 

streven is om teams twee keer per week te laten trainen op 

kunstgras. Veld 4 wordt zoveel mogelijk ontzien om het 

bespeelbaar te houden voor wedstrijden. 

Trainersopleidingen 

Selectieteams 

De vereniging streeft ernaar dat alle trainers van 

selectieteams in de jeugd beschikken over een opleiding 

UEFA-C-Youth (voorheen TC-31). Trainers die niet 

beschikken over een dergelijke opleiding, maar wel potentieel 

hebben een goede selectietrainer te worden, kunnen deze 

opleiding op kosten van de vereniging volgen. Voorwaarde is 

dat de trainer minimaal drie jaar na het behalen van deze 

opleiding als trainer verbonden blijft aan de vereniging. Bij 

eerder vertrek geldt in principe een terugbetalingsregeling. 

Inschrijving vindt plaats in overleg met de technische 

commissie en de bestuurder voetbalzaken. Verdere informatie 

en eisen over de mogelijkheid van inschrijving is te verkrijgen 

via de voorzitter technische commissie (tc@rkvvdia.nl). 

Niet-selectie teams 

De vereniging biedt alle niet-selectietrainers de mogelijkheid 

tot het volgen van de opleidingen KNVB-Pupillentrainer of 

KNVB-Juniorentrainer. Verdere informatie en eisen over de 

mogelijkheid van inschrijving is te verkrijgen via de voorzitter 

technische commissie. 

  

mailto:tc@rkvvdia.nl
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Voetbalzaken 

Procedure teamindeling niet-selectie 2022-2023  

Medio mei worden de selectieteams bekend gemaakt. Om tot 

een teamindeling te komen voor de overige teams organiseert 

DIA eind mei twee kaderavonden. Alle trainers en leiders 

krijgen hiervoor per e-mail een uitnodiging.. Vooraf is iedere 

leider/trainer verantwoordelijk om te inventariseren wat de 

voorkeuren van de spelers/ouders zijn. Op de twee avonden 

vindt de definitieve vaststelling van de teams plaats. De 

voorzitter voetbalcommissie coördineert dit.  

Tijdens het seizoen kan blijken dat het nodig is om spelers te 

wisselen. Dit gaat altijd in overleg met de voorzitter 

voetbalcommissie. Wisselen kan alleen met instemming van 

beide spelers, ouder(s) / verzorger(s) en kader. 

Tuchtzaken 

Voor vragen over tuchtzaken, mail naar info@rkvvdia.nl.  

Indien een overtreding wordt bestraft met een gele of rode 

kaart, tekent de scheidsrechter dit aan op het 

wedstrijdformulier. De procedure is daarna als volgt: 

- Betrokkene ontvangt een schriftelijke mededeling (via 

mail) van de KNVB met daarin een schikkingsvoorstel; 

- Betrokkene (dus niet leider of trainer) kan binnen drie 

werkdagen verweer aantekenen. De speler is op dat 

moment weer speelgerechtigd tot de uitspraak is geweest. 

Opmerking: de schikking is altijd lager dan de straf die 

voor de overtreding staat; 

- De KNVB neemt het verweer in behandeling. De 

teammanager en de scheidsrechter moeten een verklaring 

sturen voor de bewijsvoering; 

- De KNVB mailt de uitspraak aan betrokkene; 

mailto:info@rkvvdia.nl
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- Betrokkene kan in beroep gaan. Tijdens het beroep blijft 

een eventuele uitsluiting van wedstrijden van kracht; 

- Een gele of rode kaart betekent ook een boete. Deze 

wordt aan het eind van het seizoen verhaald op de speler. 

Daarvoor ontvang je een betaalverzoek van ClubCollect. 

Sportiviteit en respect 

- Leiders, trainers, scheidsrechters en assistent-

scheidsrechters pakken ongepast gedrag van spelers en 

publiek aan en evalueren na iedere wedstrijd het verloop 

van de wedstrijd; 

- Scheidsrechters controleren voor de wedstrijd in het bijzijn 

van beide teams en hun leiders de digitale spelerspassen;  

- Trainers, leiders en spelers geven voor en na een 

wedstrijd de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, 

leiders en spelers van de tegenpartij een hand; 

- Spelers, leiders, trainers en toeschouwers accepteren 

zonder commentaar beslissingen van de scheidsrechter 

en assistent-scheidsrechters; 

- Leiders en trainers coachen en handelen deëscalerend en 

op een positieve manier; 

- Iedere klacht of rapportage van de KNVB of de tegenpartij 

wordt via het bestuur/tuchtzaken afgehandeld; 

- Uitingen van discriminatie worden direct aangepakt. 

https://www.rkvvdia.nl/265/waarde-en-normen/ 

Spelregelbewijs 

Spelers geboren in 2005 of daarvoor moeten een 

spelregelbewijs halen. Daarover ontvangen ze een mail met 

instructies van de KNVB. Een speler mag zeven wedstrijden 

meespelen zonder dat het spelregelbewijs is behaald. Wordt 

de speler daarna toch opgesteld dan volgt een boete van 

€200,- (te betalen door de speler zelf) en een schorsing van 

vier wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk. 

https://www.rkvvdia.nl/265/waarde-en-normen/
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Kleding 

Aan het begin van het seizoen wordt kleding verstrekt door 

DIA: 

- Senioren: shirts, broekjes en sokken; 

- Overigen: alleen shirts. 

DIA kleding, zoals broekjes, trainingspakken en ook 

voetbaltassen zijn te verkrijgen via de website van Pride 

sportswear (https://www.pridesposrtswear.nl). 

DIA krijgt een nieuw shirt! Vanaf seizoen 2022/2023 gaat 

gefaseerd het eigen nieuwe DIA-shirt ingevoerd worden. 

Oproep aan de teams om een eigen shirtsponsor te 

vinden. Als eerste zullen namelijk de teams met een 

shirtsponsor het nieuwe shirt krijgen. 

Vind je een shirtsponsor vraag dan via 

info@pridesportswear.nl naar de mogelijkheden. 

N.B.: alle shirts blijven eigendom van DIA en worden aan 

het einde van het seizoen weer ingeleverd.  

Vanuit het bestuur is het dringende verzoek gedaan om de 

shirts t.b.v. de jeugdteams gedurende het seizoen bij 

elkaar te houden en een wasschema te maken en deze 

dus niet individueel uit te reiken aan de 

spelers/speelsters.  

De shirts van de senioren kun je op zaterdag ophalen in de 

bestuurskamer, of op de wedstrijddag. Check vooraf hoe laat 

de bestuurskamer bemenst is. Op zondag is dat in principe 

vanaf 1 uur voor aanvang eerste thuiswedstrijd.  

https://www.pridesposrtswear.nl/
mailto:info@pridesportswear.nl
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De tenues van de senioren worden gewassen door de 

verenigingsmanager. De shirts kunnen na de wedstrijd 

afgegeven in het scheidsrechterlokaal bij DIA. 

Procedure reserveshirt 

Reservekleding haal je op in de bestuurskamer.  

Bij het inleveren van de reguliere shirts wordt het aantal en het 

team. Na de wedstrijd ruil je de reserveshirts weer om voor je 

eigen shirts. Het team is verantwoordelijk voor het inleveren 

van de reserveshirts. Indien men in gebreke blijft, zullen de 

kosten op het team worden verhaald. Het wassen van de 

reserveshirts gebeurt door Karin Kerkhof. 

Toernooien 

Bij DIA worden twee toernooien per jaar georganiseerd.  

In de herfstvakantie is dat het jaarlijkse herfsttoernooi voor 

onze eigen jeugd in de categorieën O7 t/m O13. Aan het eind 

van het voetbalseizoen wordt een groot jeugdtoernooi 

georganiseerd: het Eurospantoernooi. Dit toernooi is bedoeld 

voor teams in de categorieën O7 t/m O15, zowel voor 

jongens- als meisjesteams. De inschrijving hiervoor is vrij en 

iedere geïnteresseerde vereniging kan hieraan meedoen. In 

totaal doen ieder jaar ongeveer 1200 spelers mee aan dit 

Eurospantoernooi. 

Daarnaast zijn alle teams van O7 t/m O15 verplicht deel te 

nemen aan minimaal één uittoernooi. De uitnodigingen voor 

deze toernooien worden door de toernooicoördinator 

(toernooi@rkvvdia.nl) verzameld en uitgezet bij de trainers en 

leiders. Ieder team kan aangeven aan welk toernooi het deel 

wil nemen. De toernooicoördinator schrijft de teams in. Teams 

die zelf geen keuze maken, kunnen door de 

mailto:toernooi@rkvvdia.nl
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toernooicoördinator ingeschreven worden bij een toernooi 

waarmee teams worden uitgewisseld voor elkaars toernooi.  

Kampioenschap 

DIA biedt een team dat kampioen wordt, een feestelijk onthaal 

in de kantine. Geef tijdig aan dat jouw team kampioen is bij de 

kantine, zodat er op kosten van DIA een frietje kan worden 

gegeten. 

Lief-en-leed 

Mocht bij een van de leden van DIA een treurige of juist 

vreugdevolle gebeurtenis hebben plaatsgevonden, dan 

besteden we daar graag aandacht aan. Geef de bijzonderheid 

tijdig door aan de coördinator lief-en-leed, Angeliek Bombeeck 

via mail: liefenleed@rkvvdia.nl. Zij zorgt voor een attentie. 

  

mailto:liefenleed@rkvvdia.nl
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Selectiebeleid 

Meetrainen met selecties na winterstop/doorselecteren 

Bij r.k.v.v. DIA hechten we er belang aan dat al vroegtijdig 

gekeken gaat worden welke spelers in aanmerking zouden 

kunnen komen voor een selectie-elftal in het volgende 

seizoen. Om dit te faciliteren willen voor de Kerst een lijst 

samenstellen met de namen van de spelers die na de 

winsterstop zullen gaan meetrainen met een selectie-elftal.  

Verwachte tijdslijn 

- November 2022; inventarisatie spelers bij alle trainers 

door TC; 

- December 2022; bekendmaking welke spelers wanneer 

gaan meetrainen; 

- Schema meetrainen in overleg met selectietrainers v.w.b. 

het moment en het aantal spelers dat mee kan trainen; 

- Maart 2023; terugkoppeling vanuit de trainers over het 

niveau van de spelers die hebben meegetraind; 

- Bekijken van de spelers met positieve feedback. 

Beleid met betrekking tot afstaan spelers aan selectie bij tekort 

aan spelers 

T.n.v. het uitvragen van spelers door een tekort bij selectie- 

elftallen onderscheiden we een splitsing qua tijd en dit dient 

parallel te lopen met mee laten trainen na de winsterstop van 

mogelijke selectie-elftalspelers voor het seizoen daarna. 

In de afgelopen jaren is de regel vrij geïnterpreteerd, dat wil 

zeggen dat er geen uniformiteit was binnen de vereniging. Dit 

veroorzaakte onderlinge irritatie en slechtere communicatie. 
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- t/m de winterstop zal een selectie-elftal vervanging 

moeten zoeken in een lager geclassificeerd elftal 

binnen de eigen categorie. 

o bv. JO17-1 haalt dan spelers uit de JO17-2 

etc.; 

o Mocht dit leiden tot een tekort in de lagere 

elftallen, dan zal uiteindelijk gekeken moeten 

worden door die lagere elftallen naar een 

lagere leeftijdscategorie; 

o Uitzondering hierop is de selectie senioren; 

deze kan in samenspraak met de trainer van 

de JO19-1 spelers vragen t.b.v. selectie; 

o V.w.b. de rest van de senioren 3e t/m 12e die 

kunnen in uiterste noodzaak spelers lenen bij 

de JO19-2, niet bij de JO19-1; 

o Het doel dient te zijn dat we geen wedstrijd 

moeten annuleren door een tekort aan 

spelers. 

- Na de winsterstop moeten de selectie-elftallen spelers 

halen uit de selectie-elftallen van lagere 

leeftijdscategorieën 

o bv. JO14-1 vraagt spelers uit bij de JO13-1; 

o De spelers die uitgevraagd worden, dienen 

die spelers te zijn die ook meetrainen met de 

JO14-1 (in dit geval). 

- In alle gevallen bepaalt de trainer wiens spelers 

uitgevraagd worden en welke speler dit dan is, e.e.a. 

vindt in eerste instantie plaats op basis van 

vrijwilligheid van de speler; 

- Graag rekening houden met tijdigheid van 

communicatie, het is aan te bevelen een 
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WhatsAppgroep aan te maken van trainers per 

leeftijdscategorie; 

- Bij discussie rond bovenstaande graag de TC 

inschakelen. 

Procedure samenstelling selecties 2022-2023 

R.k.v.v. DIA heeft besloten om met ingang van 2018/2019 de 

elftallen in te delen op leeftijdscategorie (JO7, JO8 etc.). Vanaf 

het seizoen 2020/2021 is in overleg met veel trainers en 

leiders gekeken naar de indelingen van de selectie-elftallen. 

Dit houdt echter niet automatisch in dat de komende jaren de 

selectie-elftallen één-op’-één doorschuiven naar selectie-

elftallen in de naaste hogere leeftijdscategorie. Elk jaar wordt 

opnieuw in overleg met betrokkenen gekeken naar de indeling 

van de selectie-elftallen. 

R.k.v.v. DIA streeft ernaar om alle selectie-elftallen op 

eersteklasseniveau te laten uitkomen. Dat betekent dat 

gedurende het seizoen kritisch gekeken moet worden naar het 

niveau van de huidige selectie en naar het niveau van de 

spelers in de lager ingedeelde elftallen. Spelers ontwikkelen 

zich constant op elk leeftijdsniveau en daar kijken we naar. 

Gezien de groei van de vereniging is het aannemelijk dat er 

naast het eerste selectie-elftal in een leeftijdscategorie, ook 

een tweede selectie- elftal wordt samengesteld. Deze 

samenstelling zal ook door de TC gebeuren volgens de 

selectieprocedure. Dit betekent dat de TC verantwoordelijk is 

voor de indeling en de communicatie naar spelers en ouders 

en voor het verzorgen van trainers voor deze elftallen. Het 

tweede selectie-elftal speelt zo dicht mogelijk qua niveau 

tegen het niveau van het eerste selectie-elftal. 
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In sommige gevallen mag en kan er doorgeselecteerd worden 

in de winterstop. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokken 

trainers, ouders, speler en altijd in overleg met de TC. 

Om het proces te verduidelijken en transparant te maken, 

zullen er gedurende het jaar vanuit de TC meerdere 

contactmomenten zijn met trainers en leiders van alle elftallen. 
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Verwachte tijdslijn communicatie vanuit de TC 

okt. 2022 eerste contactmoment met  
nov. 2022 communicatie m.b.t. meetrainen; 
jan. 2023 evaluatie elftallen v.w.b. kwaliteit spelers; 
feb. 2023 start meetrainen; 
apr. 2023 tweede contactmoment met selectietrainers; 
apr. 2023 tweede evaluatie elftallen v.w.b. kwaliteit 

spelers; 
mei 2023 mee laten trainen van spelers van de 

wachtlijst (nieuw aangemelde spelers); 
1 juni 2023 definitieve indeling selecties 2023/2024 
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Belangrijke data 

3 september 2022 aanvang seizoen 

20/21 mei 2023 laatste wedstrijddag 

15 mei 2023 Bekendmaking voorlopige 
selecties ‘22/’23  

Begin juni 3 avonden teamindelingen  
O15 t/m O19, O11 t/m O14 en O7 
t/m O10 

15 juni 2023 Kaderleden teams bekend 

15 juli 2023 Trainingsschema bekend 
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Wie doet wat binnen de vereniging?  

Voorzitter Edwin Provoost voorzitter@rkvvdia.nl 

Penning-

meester 

VACATURE  penningsmeester@rkvvdia.nl 

Secretaris Maaike 

Meinhardt 

secretaris@rkvvdia.nl 

Bestuurslid 

voetbalza-

ken 

Richard Betten voetbalzaken@rkvvdia.nl 

Bestuurslid 

facilitair 

VACATURE  

Communica

tie 

commissie 

Chriztel 

Betten/Dennis 

Bouman 

communicatie@rkvvdia.nl 

(website, Facebook, Instagram) 

Consul 

veldkeuring

en za/zo 

Wilbert van 

Berkel 

wilbertvanberkel@gmail.com 

 

Coördinator 

jeugd 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Coördinator 

meiden 

Arjan Don arjan_don@hotmail.com  

Coördinator 

selectie 

(DIA 1) 

VACATURE (tijdelijk voetbalzaken@rkvvdia.nl) 

 

Coördinator 

senioren 

niet-selectie 

Hans Zuidema senioren-catb@rkvvdia.nl 

Kantine Ad van de 

Goorbergh 

advandeg@gmail.com 

 

Kleding Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Ledenadmi-

nistratie 

Huub Kerkhof ledenadministratie@rkvvdia.nl 

Lief en leed Angeliek 

Bombeeck 

liefenleed@rkvvdia.nl 

 

Scheidsrec

hters 

VACATURE scheidsrechterscommissie@rkvvdia.nl 

 

mailto:voorzitter@rkvvdia.nl
mailto:penningsmeester@rkvvdia.nl
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Sleutelbe-

heer 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Sponsor-

commissie 

Berry Korebrits 

 

sponsoring@rkvvdia.nl 

 

Sponsoring 

kleding 

Dennis Brouwers info@pridesportswear.nl 

Sportiviteit 

& Respect 

Edwin Provoost info@rkvvdia.nl 

Technische 

commissie 

diverse personen tc@rkvvdia.nl 

Toernooien Chriztel Betten toernooi@rkvvdia.nl 

 

Trainings-

materialen 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Tuchtzaken 

KNVB 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Vertrouwen

spersoon 

Masja van der 

Wegen; Chriztel 

Betten 

vertrouwenspersoon@rkvvdia.nl 

 

Voetbalcom

missie 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Vrijwilligers-

commissie 

Wilbert van 

Berkel 

vrijwilligers@rkvvdia.nl 

 

Wassen 

kleding 

senioren 

Huub Kerkhof verenigingsmanager@rkvvdia.nl 

Wedstrijdse

cretaris 

jeugd (za) 

Verena van Beek wedstrijdsecretariaatjeugd@rkvvdia.nl 

Wedstrijdse

cretaris sr 

niet-selectie 

Hans Zuidema senioren-catb@rkvvdia.nl 
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