
INFORMATIE BROCHURE   

  
  JEUGD  

Officieel orgaan van Voetbalvereniging. 
D.V.V.C. 
te Dongen 

  
Opgericht: 15 februari 1932 

  
Koninklijk goedgekeurd: 

4 mei 1961 

  
 

VOORWOORD 
  
Je hoort regelmatig “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” 
Voor het voortbestaan van een voetbalvereniging is dit zeker waar. Ook voor onze 
vereniging is daarom een gezonde jeugdafdeling onmisbaar. 
  
Naast het beoefenen van de voetbalsport als prestatiesport, is het beoefenen van het 
spel als recreatiesport minstens zo belangrijk. 
Zowel de prestatiegerichte als de recreatief ingestelde spelers. Er dient voor iedereen 
binnen D.V.V.C. een plaats te zijn. 
  
Plezier hebben in het voetbal is onze belangrijkste doelstelling. Om die reden 
proberen we onze jongste leden spelenderwijs te leren voetballen. Tevens organiseren 
we nevenactiviteiten, gericht op het samen bezig zijn. Zo willen wij de band van onze 
jeugdleden met medeclubgenoten bevorderen. 
  
Wij hechten er veel waarde aan, dat de naam van D.V.V.C. wordt hooggehouden. 
Daarom staat bij ons sportiviteit hoog in het vaandel. Sportiviteit zowel binnen, als 
buiten het veld. Dat doen we met elkaar. Jullie als spelers binnen de lijnen en de 
toeschouwers langs de lijn. 
 

De jeugdafdeling D.V.V.C. 
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Voetbalvereniging D.V.V.C: 
Oprichtingsdatum: 15 februari 1932 
D.V.V.C: Dongense voetbalvereniging Concordia. 
Clubkleuren: groen/ wit shirt, witte broek, groene kousen 
Adres: Sportpark Dongekant 
 Sportlaan 4, 
 5101 TA Dongen 
  
 
Clubgebouw D.V.V.C 
Sportpark Dongekant 
Sportlaan 4, 
5101 TA Dongen 
0162-314832 
  
 
Activiteiten pupillen: 
Naast de voetbalwedstrijden en trainingen worden er voor de pupillen diverse vaste en 
eenmalige activiteiten georganiseerd. 
Jaarlijks terugkerend is het Sint Nicolaas feest voor de O7 - O10-pupillen, jeugdkamp, 
paasactiviteit, jeugdafsluiting. 
  
  
 
Website D.V.V.C.: 
http://www.dvvc.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdbestuur: 
Neletta de Jong                   Neletta de Jong                     Gerard Emons  
06-37437707                       06-37437707                         06-30837647  
jeugdvoorzitter@dvvc.nl    jeugdsecretaris@dvvc.nl   
Jeugdvoorzitter  Ledenadministratie    Wedstrijdsecretaris 

   Jeugd 
  
Yenal Ergisi                            Paula van Loon             Goof van Bijnen 
 jeugdcoordinator@dvvc.nl    06-81907874                 06-15654050  
Technisch     Algemene zaken           Jeugdevenementen 
Jeugdcoördinator                 Jeugdevenementen 
  
  
Uitgifte materialen: 
Goof van Bijnen 
 
Masseur: 

● Elke dinsdag- en donderdagavond is onze masseur op afspraak beschikbaar. 
● Voor specifieke sportfysiotherapie Fysiomore Dongen. 

  
  
Wedstrijdcoordinator: 
Iedere zaterdag is er een wedstrijdcoördinator 
Iedere jeugdspeler (of ouder) van D.V.V.C. kan hier terecht met vragen, problemen of 
suggesties. Al deze zaken worden zeer serieus genomen. De wedstrijdcoördinator is er 
ook voor trainers en jeugdleiders. 
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Het aanmelden of afmelden: 
  
Voor pupillen- en juniorenleden: 
Jeugdvoorzitter Neletta de Jong 
06-37437707  
Of via aanmelden@dvvc.nl. De formulieren zijn te vinden op de website. 
 
  
Contributie betaling: 
Betaling geschiedt per automatische incasso. De contributie voor onze jeugdleden is 
€ 29,- per kwartaal. Voor de academie jeugdleden € 50,- per maand. Mocht men 
tijdens een seizoen besluiten om te stoppen dan dient de gehele contributie van het 
desbetreffende seizoen te worden betaald. De peildatum hiervoor bedraagt 1 juli.. 
Voor meer informatie hieromtrent kunt u ook terecht bij de 
  
Penningmeester: 
Kim Verheijen-Biemans 
06-28160375 
penningmeester@dvvc.nl 
  
 
Aanmelden nieuwe leden junioren/pupillen: 
Pupillen en junioren vanaf 5 jaar tot en met 19 jaar bij de jeugdsecretaris/ 
jeugdvoorzitter. Eventuele dispensatie is alleen mogelijk met goedkeuring van het 
jeugdbestuur. 
  
 
Opzegging lidmaatschap junioren/pupillen: 
Als men bedankt voor het lidmaatschap van de v.v. D.V.V.C. afdeling jeugd dient 
men de jeugdsecretaris (jeugdsecretaris@dvvc.nl) hiervan schriftelijk in kennis te 
stellen, middels uitschrijfformulier. 
 
 

 
Verhuizing: 
Indien ouders van jeugdleden gaan verhuizen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om 
de jeugdsecretaris hiervan in kennis te stellen. Dit voorkomt veel narigheid bij 
eventuele schorsingen of blessure. 
  
Overschrijving naar andere vereniging: 
Overschrijving naar een andere vereniging is alleen mogelijk aan het einde van het 
seizoen. Dit moet dan voor half juni van het seizoen aan de K.N.V.B. zijn opgegeven. 
Behalve bij verhuizing van min. 15 km en binnen 6 maanden of indien er nog geen 
bindende wedstrijden zijn gespeeld heeft men dispensatie nodig van de K.N.V.B. 
LET OP !! 
Men kan dus pas uitkomen voor de nieuwe vereniging indien er dispensatie is 
verleend door de K.N.V.B. Wel moet bij D.V.V.C. aan alle financiële verplichtingen 
zijn voldaan. 
 
 
Leeftijdsgroepen: 
De jeugd bestaat uit pupillen en junioren, onderverdeeld in leeftijdsjaar. 
 
Seizoen 2020-2021 
Benaming Gebooortejaar Team Speeltijd   
O7-pupillen 2014/2015 viertal  
O8-pupillen 2013 zestal 2 x 20 min. Time-out 10 en 30 min. 
O9-pupillen 2012 zestal 2 x 20 min. Time-out 10 en 30 min. 
O10-pupillen 2011 zestal 2 x 25 min. Time-out 10 en 30 min. 
O11-pupillen 2010 achttal    2 x 25 min. Time-out 15 en 45 min. 
O12-pupillen 2009 achttal 2 x 30 min. Time-out 15 en 45 min. 
O13-pupillen 2008 elftal 2 x 30 min. 
O14-pupillen 2007 elftal 2 x 35 min. 
O15-junioren 2006 elftal 2 x 35 min. 
O17-junioren 2004/2005 elftal 2 x 40 min. 
O19-junioren 2002/2003 elftal 2 x 45 min. 
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Wedstrijden: 
Alle wedstrijden van D.V.V.C. jeugd worden gespeeld zoals is vastgesteld in het 
K.N.V.B. reglement jeugdvoetbal. 
De uitvoering hiervan berust bij de Regio 4 District Zuid 1. 
  
  
Afgelastingen van wedstrijden: 
Hoe komt men te weten of het voetbal op zaterdag afgelast is? 
Algehele afgelastingen door de K.N.V.B. worden bekend gemaakt via internet: 
voetbal.nl - D.V.V.C. District Zuid 1 Categorie B. 
Tevens wordt het bekend gemaakt op de D.V.V.C. website, Hoofdpagina DVVC 
FaceBook en in de VoetbalAssistClubApp. 
Voor afgelasting van evt. -individuele- THUISwedstrijden wordt melding gemaakt op 
D.V.V.C. website -kopje afgelastingen- en op de Hoofdpagina DVVC FB. 
  
  
Afgelastingen van trainingen: 
Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden kan het voorkomen dat de training niet 
kan plaatsvinden. Dit wordt bekend gemaakt op de D.V.V.C. website (en in de 
VoetbalAssistClubApp. 
  
  
Afmeldingen voor wedstrijden: 
Afmelden voor de wedstrijden op zaterdag dient te gebeuren voor 20.00 uur op de 
donderdag voorafgaande aan de wedstrijd bij de leider van het betreffende team. 
Afmeldingen natuurlijk zoveel mogelijk te beperken, zodat een wedstrijd met een 
compleet gespeeld kan worden. 
  
Afmeldingen voor de training: 
Afmelden voor de training dient zo veel mogelijk 1 uur voor aanvang van de training 
te gebeuren bij je eigen trainer. Tenzij de desbetreffende trainer hierover andere 
afspraken heeft gemaakt. 

  
 Uitnodiging: 
De wedstrijden en tijden zijn te vinden op voetbal.nl. Vertrektijden en aanvangstijden 
worden door de leider/trainer kenbaar gemaakt. 
Door late wijzigingen kan het zijn dat op donderdag/vrijdag nog iets veranderd en dit 
zal dan ook door de leider/trainer kenbaar gemaakt worden. 
 
Verder worden de thuiswedstrijden kenbaar gemaakt op het bord bij het kleedlokaal. 
  
De wedstrijden staan ook vermeld in het Weekblad van Dongen, D.V.V.C. website en 
in de VoetbalAssistClubApp. 
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Gedragscodes voor de jeugdspelers van D.V.V.C.: 
  
Voor de training: 
➔ De speler draagt er zorg voor dat zijn materiaal in orde is: sportkleding, 

eventueel douchespullen en schone kleding voor na de training (niet verplicht 
voor de niet academie teams). 

➔ De speler dient royaal voor aanvang van de training op het veld aanwezig te 
zijn.. 

➔ Spelers die te laat komen, kunnen door de trainer worden gewaarschuwd. Hij 
dient dit in ieder geval te doen bij spelers die herhaaldelijk te laat komen. 

➔ Spelers, waarvan het materiaal niet in orde is of die het materiaal niet bij zich 
hebben, worden naar huis gestuurd om het materiaal te halen. 

➔ Laat kettinkjes, oorbellen en sieraden thuis in verband met gevaar voor jezelf 
en de tegenstander/medespeler. 

➔ Scheenbeschermers en lange voetbalkousen zijn verplicht. Zonder mag niet 
getraind worden. 

➔ Hesjes worden op een ordentelijke manier behandeld. 
➔ Spelers moeten, op aanwijzing van de trainer, trainingsmateriaal meenemen 

naar het veld. 
  
Gedragscode tijdens de training: 
Voorbeelden van ontoelaatbaar gedrag. 
➔ Agressiviteit in gedrag en/of woord. 
➔ Ontbreken van een luisterhouding, weglopen, tijdrekken, niet meedoen, de 

kantjes eraf lopen. 
➔ De trainingen zijn gericht op leren en activiteiten: veel doen en veel leren, 

niet alleen oefenen. 
➔ Tijdens de training dienen de aanwijzingen van de trainer te worden gevolgd. 
➔ Ben je het ergens niet mee eens, breng dat op een rustige wijze naar voren. 

Het liefst na de training. 
 
Gedragscode na de training: 
➔ De spelers mogen pas het veld verlaten, wanneer de trainer dit aangeeft. 

➔ Het trainingsveld wordt gezamenlijk verlaten. De spelers nemen het 
gebruikte materiaal mee, op aanwijzing van de trainer.  

➔ De trainer controleert samen met de spelers het materiaal. 
➔ Netjes achterlaten van de kleedkamer. 
  

Wedstrijddagen: 
➔ Bij thuiswedstrijden moeten de spelers 30-45 minuten voor aanvang 

aanwezig zijn, zodat de leiders een goede voorbereiding (opstelling, 
aandachtspunten, omkleden, warming-up) kunnen geven. Afhankelijk van de 
afspraken die gemaakt zijn door de leider/trainer. 

➔ Op uitwedstrijden een kwartier voor de vertrektijd. Deze wordt door de 
leider/trainer medegedeeld. 

➔ Van elke speler wordt verwacht dat hij/zij zich correct gedraagt tegenover de 
tegenstanders, scheidsrechters, publiek, medespelers en leiders. 

➔ Slaan, natrappen van de tegenstander, schelden tegen de scheidsrechter zal 
onmiddellijke verwijdering uit het veld tot gevolg hebben. De leider zal 
hiervan de het jeugdbestuur in kennis stellen. Deze kan eventueel verdere 
maatregelen nemen tegen deze speler. 

➔ Moedwillig aangebrachte schade aan kleedlokalen van zowel de eigen 
vereniging als die van de tegenpartij zal op de speler(s) worden verhaald. 

➔  Ben je het ergens niet mee eens, breng dat op een rustige wijze liefst na de 
wedstrijd naar voren. Zodat het de volle aandacht kan krijgen van de leider. 

➔ Douchen is verplicht (denk aan de slippers). 
➔ Indien een speler een boete krijgt vanuit de KNVB, wordt hij/zij hiervan 

door de KNVB op de hoogte gesteld. De boetes dienen door de speler (of 
ouder) betaald te worden. 

  
Fietsen en brommers: 
➔ Bij zowel de wedstrijden als de trainingen moeten de fietsen op slot in de 

daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. 
➔ Dus geen fietsen en bromfietsen voor de kantine en het kleedlokaal. 
➔ Brommers dienen ook bij de fietsenrekken gestald te worden. 
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Voetbaluitrusting: 
● Alle teams worden gesponsord met een wedstrijdshirt. 
●  Kousen, broekjes en voetbalschoenen dient men zelf te verzorgen. 

Kousen en broekjes zijn te verkrijgen in de kantine of bij: 
Van Delft Sport 
Doelstraat 11 
5104 PA Dongen 
 
Tenue: Groen/ wit shirt, witte broek, groene kousen 
Evt. slidingbroek: Wit 
Evt. trainingstenue: Zwart 
Scheenbeschermers: verplicht 

  
  

Ouders in de kleedkamer: 
● Voor de wedstrijd zien wij vaak dat er ouders in de kleedkamers zijn. Het is 

een goede zaak dat U Uw kind wilt helpen met bepaalde zaken. Toch kan 
Uw aanwezigheid ook zorgen voor enige onrust bij de kinderen zelf. Wij 
hebben besloten, dat ouders voor en na de wedstrijd alleen bij onze jongste 
jeugdteams t/m JO11 aanwezig mogen zijn, om mee te helpen met omkleden 
en eventueel douchen. 

● Bij oudere kinderen mogen de ouders buiten wachten totdat hun kinderen de 
wedstrijd gaan spelen. De leiders en trainers kunnen dan hun voorbereiding 
met hun groep in alle rust uitvoeren. 

  
Kostbaarheden: 

● Wij wijzen onze leden er vaak op dat ze hun kostbaarheden thuislaten. We 
bedoelen dan spullen als horloges, sieraden, telefoons, enzovoorts. 

● Heb je toch je horloge, portemonnee of iets dergelijks bij je, geef dit dan 
voor de wedstrijd of training af bij je leider of trainer. Bedenk echter wel dat 
de vereniging (en daarmee ook leiders of trainers) nooit aansprakelijk gesteld 
kan worden voor vermissingen van jouw spullen (eigen verantwoording). 

● Voetballen met sieraden aan is verboden. 

● Een scheidsrechter kan zelfs de wedstrijd stilleggen omdat een van de 
spelers, sieraden aan heeft die gevaar kunnen opleveren, en aangeven dat de 
speler deze uit dient te doen. 

  
Vervoer uitwedstrijden: 
Voor het vervoer van uitwedstrijden wordt er altijd een beroep gedaan op de ouders. 
Meestal geeft dit geen problemen. Niet alle ouders kunnen echter voor vervoer 
zorgen. 
Stem dit goed af met de leiders van het team waarin uw zoon of dochter speelt. 
  
Let hierbij echter op de volgende punten: 

● De persoon die voorin zit moet langer zijn dan 1.50 meter. 
● Wanneer de betreffende auto een bouwjaar heeft van 1990 of later is het 

aantal toegestane personen dat meerijdt: een op de passagiersstoel voorin en 
drie op de achterbank. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van 
autogordels. Dus zijn er twee gordels achterin aanwezig dan mogen er ook 
maar twee personen achterin worden vervoerd. 

● Bij een auto met een bouwjaar van voor 1990 en voorzien van autogordels 
voor en achter geldt hetzelfde als hierboven vermeldt. 

● Wanneer de auto een bouwjaar heeft van voor 1990 en geen autogordels 
achterin heeft, mag voorin een passagier en achterin en onbeperkt aantal 
personen worden meegenomen.  

● Dat het bovenstaande consequenties heeft voor de vervoersregelaar mag 
duidelijk zijn. 

● Toch heeft het bestuur gemeend dit artikel te vermelden, gezien de eventuele 
problemen met de verzekering bij schade en/of letsel. 

● De bestuurder van de auto is en blijft voor dergelijke zaken altijd de 
verantwoordelijkheid dragen. 

● Denk aan Uw inzittendenverzekering. 
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Voor onze jeugdteams zijn o.a. navolgende nevenactiviteiten gepland: 
 
* kampweekend: voor onze pupillen 
  
* december: DDOO zaalvoetbaltoernooi   Alle Jeugd 
 St. Nicolaas 07 - O10-pupillen 
  
* pasen: paaseieren zoeken voor 07 - O11-pupillen 
  
* Voorjaar: Jan Smans toernooi 
 
  
* seizoensafsluiting: ter afsluiting van het seizoen voor alle jeugdteams 
 
Leiders, Trainers en Vrijwilligers: 
Deze mensen doen hun best om het uw kind naar de zin te maken. Ze stoppen daar 
veel energie en tijd in. 
Breng dat ook over op uw kind. Zijn er toch ergens problemen meldt dit dan aan hem 
of haar. Als u geen gehoor vindt, kunt u dit ook altijd bespreekbaar maken bij het 
jeugdbestuur. 
 
Toernooien: 
Diverse voetbalverenigingen organiseren, meestal aan het einde van het seizoen, 
jeugdtoernooien. 
Ook de jeugdafdeling van D.V.V.C. heeft de traditie om voor de jongste jeugd een 
toernooi te organiseren: het Jan Smans toernooi. 
Naast de deelname aan het eigen toernooi wordt getracht ieder jeugdteam nog eens in 
te schrijven voor toernooien bij andere verenigingen. 
Dit betekent dat het voetbalseizoen na de competitie afgesloten wordt met het spelen 
van jeugdtoernooien. 
  
  
 

Sponsoring: 
Zowel sponsoring in natura (bingo- of loterij – prijzen), alsmede shirt- of materiaal 
sponsoring, bordsponsoring DVVC Jeugdopleiding  is van harte welkom. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om diverse activiteiten die gedurende het seizoen 
plaatsvinden per activiteit te sponsoren. 
  
Wilt u onze jeugd steunen, neemt u dan contact op met het jeugdbestuur. 
Zij zullen u graag verder informeren. Iedere bijdrage is van harte welkom. 
  
Ter afsluiting: 
Ik hoop dat er na het lezen van deze informatiebrochure een aantal onduidelijkheden 
zijn opgelost. 
Als men lid is van een vereniging zijn er een aantal regels en verplichtingen waaraan 
men zich als lid behoort te houden. 
Wij hopen dat ieder lid zich gedraagt zoals wij hebben geprobeerd te verwoorden in 
deze brochure. 
Bij deze wens ik dan ook ieder een prettig en sportief verblijf bij onze vereniging. 
  
Neletta de Jong-Aarts, 
Jeugdvoorzitter. 

FAIR PLAY 
DOE JE ALTIJD ZELF 

FAIR PLAY - KNVB 
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