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Inleiding 
Ben je (jeugd)trainer, (jeugd)leider, lid, ouder van een lid of ben je vrijwilliger? Ben je 
nieuw bij onze vereniging? Dan is deze wegwijzer opgesteld om jou een helpende hand te 
bieden.  

Iemand die al wat jaartjes bij vv Dieren rondloopt, weet zijn of haar weg binnen onze 
vereniging wel te vinden. Maar een nieuwe trainer of nieuwe ouder vraagt zich in veel 
gevallen af: Bij wie moet ik waarvoor nu precies binnen vv Dieren zijn?  

Wij hopen dat deze wegwijzer je helpt. Mis je bepaalde onderwerpen, stuur dan een 
mailtje naar voetbalzaken@vvdieren.nl 

Alvast veel leesplezier en welkom bij onze vereniging vv Dieren. 
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1. Jeugdteams 

 

Leeftijdscategorieën jeugd 

Jeugdteams worden ingedeeld op basis van leeftijd. De peildatum voor de leeftijdsgrens 
is 1 januari. 
  
JO19 (voorheen A-jeugd):   18 - 19 jaar  
JO17 (voorheen B-jeugd):            16 - 17 jaar  
JO15 (voorheen C-jeugd   14 - 15 jaar  
JO12 en JO13 (voorheen D-jeugd): 12 - 13 jaar  
JO10 en JO11 (voorheen E-jeugd):  10 - 11 jaar  
JO7 t/m JO9 (voorheen F-jeugd):    6 - 9 jaar  

 

Coördinatoren 

Coördinatoren regelen heel veel praktische zaken voor jeugdteams bij vv Dieren. Elke 
leeftijdscategorie heeft een eigen coördinator.  

Ben je trainer? Onder aan dit document vind je de namen van onze coördinatoren. Zorg 
dat je weet wie de coördinator voor jouw team is. 

 

Leiders en trainers (kortweg kader) 

Ieder team heeft bij voorkeur minimaal twee leiders. Jeugdtrainers zijn binnen onze 
vereniging vaak ook leider. Ze trainen één of meerdere teams. Veel trainers/leiders zijn 
ouders van onze jeugdleden.  

Trainers/leiders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie binnen de vereniging. Ze 
beïnvloeden de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdspelers. Daarnaast 
stimuleren zij onze jeugdspelers om aan nevenactiviteiten deel te nemen om zo de 
teamgeest te bevorderen. Uiteraard proberen onze trainers/leiders de voetbaltechnische 
kwaliteiten van de spelers te vergroten. 

 

Teamindeling 

Het indelen van teams is elk seizoen een lastige opgave. Het is onmogelijk om de teams 
zo in te delen dat iedereen tevreden is. Wel doen we het zo eerlijk mogelijk. Geen enkele 
speler heeft recht op een bepaald team of op een bepaalde positie in een team. Zie 
hiervoor ook het Voetbaltechnische Beleidsplan van vv Dieren op de website: 
https://vvdieren.nl/705/technische-zaken.  

 

Meespelen in een ander team 

Als een team een beroep doet op spelers van een ander team van eenzelfde 
leeftijdscategorie (bijvoorbeeld omdat ze zelf te weinig spelers hebben), dan staat het 
verenigingsbelang voorop. Het verzoek tot meespelen wordt gedaan in overleg met de 
betreffende coördinator https://vvdieren.nl/421/leeftijdscordinatoren/. Die stemt het 
verder af met het kader van het andere team. Bij verschil van inzicht neemt de 
coördinator in overleg met Bestuurslid Voetbalzaken een voor alle partijen bindend 
besluit. In eerste instantie wordt een speler op vrijwillige basis gevraagd om mee te 
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spelen. Als geen enkele speler hiertoe bereid is, kan de leider een speler verplichten. 
Meespelen in een team van een hogere leeftijdscategorie wordt altijd vooraf besproken 
met de betreffende coördinator. Zie hiervoor het Voetbaltechnische Beleidsplan: 
https://vvdieren.nl/705/technische-zaken. 

Jeugdspelers spelen zonder toestemming van de coördinator niet mee met 
seniorenteams. 

 

2. Trainingen 
We proberen om alle teams 2x per week te laten trainen. Mocht dit teveel zijn voor onze 
jongste leden, kan hier in overleg van worden afgeweken. 

Trainingen gaan meestal door bij slecht weer. Als er niet kan worden getraind, 
bijvoorbeeld wegens slechte velden, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt via de website 
van vv Dieren. 

Het sportpark wordt door een van de beheerders geopend.  

Aanwezigheid en afmelden 

Trainers/leiders maken duidelijke afspraken met de spelers: 

• Spreek af hoe laat spelers aanwezig moeten zijn. Een kwartier voor de training is 
meestal vroeg genoeg, zeker voor jongere spelers.  

• Zorg dat één van de trainers/leiders als eerste en als laatste aanwezig is, zeker bij 
de jongste teams.  

• Spreek af waar spelers verzamelen; op het trainingsveld of gewoon in de 
kleedkamer.  

• Zorg dat het warmlopen niet hinderlijk is voor teams die voor jouw team trainen. 
Iedereen heeft recht op een tijdvak trainen. 

• Leer je spelers en hun ouders  dat spelers zich altijd TIJDIG afmelden voor de 
training en/of wedstrijden. Doe je dit vanaf de jongste jeugd, dan is het ook op 
latere leeftijd vanzelfsprekend. 

Maak voor je team een groepsapp met alle ouders/verzorgers aan. Zo kun je als 
trainer/leider eenvoudig communiceren met de ouders en beschikt iedereen over 
dezelfde informatie.  

TIP: Gebruik de app liever niet voor afmelden. Laat spelers of ouders telefonisch 
afmelden voor een training/wedstrijd. Er ligt toch een iets hogere drempel om te bellen 
dan via de app. Ook voorkom je dat spelers zich afmelden, omdat zij andere afmeldingen 
zien in de app. 

 

Douchen 

Na afloop van de training wordt er vanaf JO12 gedoucht na het trainen. Voor jongere 
leeftijd begrijpen we dat ouders/verzorgers hun kind(eren) thuis laten douchen.  

Na afloop van wedstrijden wordt er altijd gedoucht, ongeacht de leeftijd. In verband met 
geloofsovertuiging mag dit met onderbroek aan.  

Het kader (trainer/leider) en/of ouders houden na afloop van de training of wedstrijd op 
afstand toezicht op het douchen. Spelers gaan na het douchen na de wedstrijd direct 
huiswaarts, of ze blijven voetbal kijken. Ze blijven ieder geval niet in de kleedkamer 
hangen. We willen uiteraard met elkaar voorkomen dat het een groot feest na afloop van 
elke training en wedstrijd in de kleedkamer is. 
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Ballen en doelen 

De trainers/leiders zorgen voor voldoende ballen. Die liggen in een centrale ruimte achter 
de Bestuurskamer, waar elk team zijn of haar eigen ballenkast/-hok heeft. 

Zorg als trainer(s) dat hetzelfde aantal ballen dat je meeneemt naar het veld ook weer 
terugkomt in de kasten in het ballenhok. Sluit je eigen ballenkas/-hok altijd af. Laat je de 
ballen halen door een of meerdere spelers, tel dan het aantal ballen bij aanvang van 
training en na afloop. Ontbreken er 1 of meer, dan met de gehele groep zoeken. Jaarlijks 
verdwijnen er door laksheid, hetgeen een grote extra en onnodige kostenpost betekent 
voor de vereniging.  

Dirko Curre is het aanspreekpunt voor de materialen. Denk hierbij aan de ballen, hesjes, 
hoedjes en waterzak. Heb je een vraag over materiaal, mail dan naar: 
materiaal@vvdieren.nl. 

Is een bal lek, leg deze in de speciale ton onder de trap in het ballenhok en stel Dirko 
hiervan op de hoogte. Hij kan dan zorgen, mits voorraad voor een vervangende bal.  

De buitendeur van het ballenhok en de buitendeur van de kleedkamer werkt met een 
centraal toegangssysteem (via de Salto app). Maximaal 2 trainers/leiders per team 
hebben hier toegang toe, dit in verband met het maximale aantal accounts wat verstrekt 
kan worden op onze licentie. Voor de aanvraag van mogelijke toegang tot deze app, 
stuur dan even een mailtje naar toegang@vvdieren.nl 

Teams die ’s avonds als laatste trainen, zorgen ervoor dat de doelen van het veld worden 
gehaald. Op de beide kunstgrasvelden is aan beide kanten van het veld een apart vak 
waarin de doelen/doeltjes worden neergezet. Zorg dat materialen niet rondslingeren en 
tot last zijn van de volgende gebruiker of wanneer onderhoud gepleegd wordt. 

 

3. Wedstrijdzaken  
Wedstrijdzaken verlopen via de wedstrijdsecretarissen of coördinatoren. Dit geldt zowel 
voor officiële wedstrijden als voor oefen/vriendschappelijke wedstrijden.  

Als je een wedstrijd wilt spelen, doe je per mail een aanvraag bij de wedstrijdsecretaris 
senioren zaterdag, wedstrijdsecretaris-zaterdag@vvdieren.nl. Hij draagt zorg voor de 
indeling van de kleedkamers en de velden.  

Het is niet mogelijk om vriendschappelijke wedstrijden te spelen op trainingsavonden.  
Dan zijn de velden bezet om te trainen. Voor vriendschappelijke wedstrijden zorg je zelf 
voor een scheidsrechter. 

 

Digitaal wedstrijdformulier 

Alle spelende leden vanaf 11 jaar, hebben een digitale spelerspas. Op basis van deze pas 
kan de scheidsrechter bepalen of iemand speelgerechtigd is. 

In de app Wedstrijdzaken van de KNVB, zijn alle spelers gekoppeld aan hun team. 

Van alle spelers moeten een pasfoto beschikbaar zijn. Leiders checken van welke spelers 
van hun team, of hun pasfoto in de Wedstrijdzaken app ontbreekt.  
Maak van deze spelers een foto, met jouw autorisatie als teammanager kun je de foto’s 
van deze spelers uploaden in de app. Zie de website: https://www.voetbal.nl/gebruik-
van-de-foto. 
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Voorafgaand aan elke wedstrijd moet de z.g. teammanager (in veel gevallen de leider 
van het team) in deze app alle spelers opgeven, die aan de betreffende wedstrijd 
deelnemen. De scheidsrechter kan hier dan voorafgaand aan de wedstrijd controle op 
uitoefenen. 

 

Afgelastingen 

Bij slechte weersomstandigheden of als de velden onbespeelbaar zijn kunnen wedstrijden 
worden afgelast. Bij algehele afgelastingen wordt dit ook op de voetbal live app vermeld. 
Incidentele afgelastingen worden tijdig bekend gemaakt via de website en 
Facebookpagina van vv Dieren.  Voor algehele afgelastingen door de KNVB kan ook 
teletekstpagina 603 geraadpleegd worden. Ons district is KNVB Oost. 

 

Verzetten wedstrijden 

Let op: De KNVB heeft regels opgesteld voor het verzetten van wedstrijden.  

Voor teams die hoofdklasse of hoger spelen, (de A categorie) gelden andere regels dan 
voor teams die lager speler (de B-categorie).  

Trainers/leiders mogen niet zelf besluiten om een wedstrijd te verplaatsen. Als je een 
wedstrijd op een ander moment wilt laten spelen, of als een tegenstander vraagt om een 
wedstrijd te verplaatsen, neem dan altijd contact op met je betreffende 
leeftijdscoördinator.  

De leeftijdscoördinator staat in contact met de betreffende wedstrijdsecretaris, die 
namens vv Dieren de contacten onderhoudt met de KNVB. 

Als het verzetten van een wedstrijd niet volgens de regels van de KNVB is gegaan, 
betaalt de vereniging een boete. Dat willen we uiteraard graag voorkomen. 

Zie hiervoor ook elders in dit document het overzicht wie doet wat binnen vv Dieren.  

 

Kledingbeleid 

In het kledingbeleid van v.v. Dieren staat hoe we met de clubkleding omgaan. Je vindt 
het op onze website https://vvdieren.nl/984/materiaalbeheer. 

De vv Dieren kleding (bijvoorbeeld trainingspakken en wedstrijdtenues) is eigendom van 
de vereniging. We geven de kleding in bruikleen aan onze leden. Deze kleding mag niet 
in vrije tijd worden gedragen, en zeker ook niet naar school. 

Alle spelers of ouder(s) van spelers tekenen een bruikleenovereenkomst en leveren deze 
in bij de betreffende coördinator. Aan het begin van het seizoen gebeurt dit centraal via 
het kader van het team. De coördinator levert de ondertekende formulieren weer in bij 
Nicole Botermans.  

Nicole Botermans is het aanspreekpunt voor kleding. Heb je een vraag over kleding, mail 
dan naar: kleding@vvdieren.nl. 

 

Reserve tenue 

Als bij een thuiswedstrijd de tegenstander soortgelijke kleuren als wijzelf heeft, kan je 
gebruik maken van onze reserveshirts. Deze zijn in verschillende maten beschikbaar. De 
reserve-tenues liggen in ons washok (tegenover de ingang van de kantine). Voor het 
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lenen van de reserve-kleding kun je contact opnemen met Andre Rem, onze beheerder 
op zaterdag, hij heeft een sleutel van het washok. Na afloop van de wedstrijd laat je de 
gebruikte shirts wassen door iemand uit je team en lever je de shirts weer in bij Andre. 
We registreren welk team, welke reserve-tenues heeft zodat alles compleet is en blijft. 

 

Scheenbeschermers verplicht 

De KNVB heeft het dragen van scheenbeschermers tijdens een wedstrijd verplicht. Een 
speler die geen scheenbeschermers draagt, mag niet aan een wedstrijd deelnemen.  

Bij vv Dieren is het dragen van scheenbeschermers ook bij het trainen verplicht. 

 

Spullen stuk 

Zijn er zaken stuk gegaan of ballen kwijtgeraakt, dan meldt de trainer/leider dit bij de 
beheerder. Als er vernielingen worden aangericht of zaken met opzet worden vernield, 
dan is het team aansprakelijk.  

 

4. Thuiswedstrijden  
Bij thuiswedstrijden zet de trainer/leider van JO7 t/m JO12 zelf de doelen klaar, of laat ze 
klaar zetten door bijvoorbeeld ouders. Na afloop van de thuiswedstrijd zet de 
trainer/leider de doelen weer terug BUITEN de afrastering van de velden. Dit is belangrijk 
in verband met de veiligheid van de spelers die aansluitend op het veld voetballen.  

Voor alle teams geldt dat de wedstrijden worden geleid door wedstrijdleiders van de 
thuisspelende club. Dit kan dus ook de leider van een team zijn. 

Bij vv Dieren (en ook bij nagenoeg alle andere verenigingen) worden er tot en met JO11 
na afloop van de wedstrijd penalty’s genomen. Er is weinig tijd tussen de wedstrijden 
doordat er veel thuisspelende teams zijn. Daarom is het verplicht om de penalty’s te 
nemen op de z.g. oefenhoek. Dit is de ruimte naast het handbalveld.  
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Vlaggen en pionnen 

De grensrechtervlaggen, hoekvlaggen en pionnen voor afbakening velden t/m JO12 
liggen in de beheerdersruimte. De trainer/leider legt de vlaggen en pionnen na afloop 
hier weer terug. Het team dat als laatste op een dag speelt, haalt de hoekvlaggen van 
het veld en brengt ze terug naar de beheerdersruimte.  

Zet de gebruikte materialen zoals doelen en doeltjes op de PLAATS terug waar zij 
behoren te staan in de daarvoor bestemde vakken. Maak zo nodig een rooster voor 
ouders om dit op toerbeurt te doen, in combinatie met bijvoorbeeld ranja halen in de 
rust.  

 

Scheidsrechter en grensrechter 

Bij de leeftijdscategorie O7 tot en met O10 heeft de “scheidsrechter” de rol van 
spelbegeleider. Hij of zij bevoegt zich niet in maar langs het veld en geeft de spelers 
zoveel mogelijk de ruimte om het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het duidelijk 
vertreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt deze uit.     

In de O11 en O12 (8x8 spelers) wijst in de meeste gevallen het team een scheidsrechter 
aan. Vaak is dit één van de kaderleden van het team dan wel een ouder. 

Vanaf de O13 (groot veld en 11x11 spelers), junioren (O15, O17 en O19) en senioren 
wordt er door de vereniging een clubscheidsrechter aangewezen, mits er iemand 
beschikbaar is. De scheidsrechter wordt vanaf deze leeftijdscategorie geassisteerd door 
een assistent-scheidsrechter (grensrechter). De assistent-scheidsrechter 
(grensrechter)moet minimaal 16 jaar zijn en wordt door het team zelf aangesteld. 

Bij vriendschappelijke wedstrijden worden GEEN scheidsrechters aangesteld door de 
Scheidsrechterscommissie. Elk team moet zelf een scheidsrechter regelen.  

Heb je interesse om weleens wedstrijden te fluiten, we kunnen en willen je als vereniging 
hierin begeleiden en helpen. Ook het volgen van een cursus hoort tot de mogelijkheden. 
Heb je hierover vragen, stuur een mailtje naar scheidsrechterscommissie@vvdieren.nl 

De wedstrijden van de standaardteams (z.g. A-categorie) worden meestal geleid door 
een officiële KNVB-scheidsrechter.  

 

  

 

Kleedkamers 

Na afloop van een wedstrijd of doordeweeks na een training moet zowel het eigen 
kleedlokaal als het kleedlokaal van de tegenstander veegschoon zijn. Zorg dat bekertjes, 
shampoo en flessen etc. netjes in de prullenbak komen te liggen.  

Bij onze jongste leden, doen de trainer/leider of de ouders dit. 

Vanaf de JO13 doen de spelers dit bij toerbeurt zelf. De trainer/leider controleert 
uiteraard even na afloop.  

Elke week wordt er een schema gemaakt voor de indeling van de velden en de 
kleedkamers. Dit schema hangt naast de ingang van de kantine aan het publicatiebord 
en ook naast de ingang van de kleedkamers.  
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Je moet je aan deze indeling houden. Vragen over kleedkamers kun je op zaterdag aan 
de beheerder stellen. Hij zit in de beheerdersruimte, dit is eerste kamer rechts als je de 
kleedkamers binnenkomt. 

 

Rust 

In de rust krijgen de spelers ranja. Deze wordt klaargezet in de beheerdersruimte en kan 
worden opgehaald door iemand van het team. Denk ook aan ranja voor de tegenstander.  

 

Doorgeven uitslag wedstrijd 

Na afloop van de wedstrijd geeft de trainer/leider van het team dat thuis speelt de uitslag 
door via de App Wedstrijdzaken van de KNVB. Lukt dit om welke reden dan ook niet, 
informeer dan even bij de betreffende wedstrijdsecretaris (zie onderaan dit document).  

Zorg dat deze App is geïnstalleerd. De trainer/leider moet een relatienummer van de 
KNVB hebben en een e-mailadres waarmee hij/zij bij de KNVB geregistreerd staat. Bij 
vragen hierover, neem even contact op met de leeftijdscoördinator.  

De trainer/leider van elk team moet ook het team (de betreffende spelers staan in deze 
App gekoppeld aan het betreffende team) in de App accorderen, om zo de 
wedstrijduitslag te kunnen invoeren en vastleggen (uiteindelijk is de uitslag van de 
gespeelde wedstrijd zichtbaar op de App Voetbal.nl) 

Uitslagen van pupillenwedstrijden tot en met JO12 worden wel doorgegeven, maar de 
uitslagen worden niet gepubliceerd door de KNVB.  

De KNVB houdt voor leeftijdscategorie tot en met JO12 geen standen en uitslagen bij, 
omdat de kinderen zich bevinden in een ontwikkelfase. Competitie is geen doel maar een 
middel dat bijdraagt aan het spelplezier en de ontwikkeling, aldus de KNVB.  

De KNVB gebruikt de uitslagen enkel en alleen om de sterkte van een team te bepalen en 
hiermee rekening te houden bij een volgende indeling. 

 

5. Uitwedstrijden 
De trainer/leider zorgt bij een uitwedstrijd voor de volgende zaken: 

• Neem voldoende wedstrijdballen (2 à 3) mee. 
• Zorg ook dat deze na afloop weer in het ballenhok terugkomen.  
• Vertrek tijdig en gezamenlijk naar het sportpark van de tegenstander. Het adres 

van het sportpark van de tegenstander vind je in de App Voetbal.nl of op de 
website van de betreffende vereniging. 

• Zorg ervoor dat alle materialen weer mee terug gaan. 
• Maak met elkaar als team afspraken over de vertrekplaats. Als vereniging 

adviseren wij dit te doen op de parkeerplaats achter de tribune bij het hoofdveld 
(Admiraal Helfrichlaan).  
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6. Dispensatie 

 

Zowel in categorie B (nagenoeg alle jeugdteams van vv Dieren met uitzonderingen van 
de JO17-1 en JO19-1) als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. 
Maar welke regels gelden er voor het seizoen 2022/2023?  

Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 gespeeld wordt, is er één 
dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal 
dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel 
mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn.  

In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar 
ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één 
jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar 
dispensatie. 

Dispensatie-regels B-categorie:  

Competitie Spelvorm geboortejaar Aantal dispensatiespelers 

JO7 4x4 2016 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO8 6x6 2015 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO9 6x6 2014 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO10 6x6 2013 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO11 8x8 2012 In alle klassen maximaal 2 per team 
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JO12 8x8 2011 In alle klassen maximaal 2 per team 

JO13 11x11 2010 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO14 11x11 2009 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO15 11x11 2008 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO16 11x11 2007 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO17 11x11 2006 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO18 11x11 2005 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO19 11x11 2004 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

 

A-categorie: 
De KNVB biedt sinds het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die 
relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en 
meiden, in de categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar. 
Ook bestaat er voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid 
dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring. 
Hierdoor kan de speler (j/m) in een ‘passende’ omgeving voetballen. 
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7.Toernooien 
Na afloop- en aan begin van een nieuw seizoen zijn er diverse toernooien. In onze eigen 
regio, maar ook elders in het land. Elk team is geheel vrij om wel of niet deel te nemen 
aan een of meerdere toernooien.  

Advies voor teams t/m JO11 is om, als je naar een toernooi wilt, een toernooi van 1 
dagdeel  te kiezen (ochtend of middag). Een hele dag is voor deze spelers vaak te lang. 

Soms zijn er meerdaagse toernooien met overnachting. Het is erg leuk om hieraan deel 
te nemen, bijvoorbeeld als afsluiting van een seizoen.  

Hoe weet ik welke toernooien er zijn? 
De vereniging krijgt regelmatig per mail uitnodigingen voor toernooien en stuurt deze 
door naar de betreffende coördinator, die op zijn of haar beurt weer eea kan doorsturen 
naar de betreffende teams. Ook op internet zijn heel veel jeugdtoernooien terug te 
vinden. 

 

8.Veiligheid – aanname beleid 
V.v. Dieren wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. 
We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, 
onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en 
overige vrijwilligers in veilige handen zijn.  

Daarom heeft v.v. Dieren een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld. Door een goed 
aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor 
mensen met verkeerde bedoelingen is bij onze vereniging geen plek.  

Meer weten? Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-
mail naar secretaris@vvdieren.nl. 

 

9.Veiligheid - Verklaring omtrent gedrag (VOG)   
Het bestuur heeft daarom in opdracht van de Algemene Ledenvergadering (ALV) besloten 
tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en 
vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) en of kinderen van de 
kinderopvangorganisatie te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF 
gesteund.  

Zie ook onze website: https://vvdieren.nl/1/913/beleid-ongewenst-gedrag-vv-dieren/ 

 

Wat is een VOG? 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw 
gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of 
functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent 
personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen 
mogelijk. Het is belangrijk te weten dat v.v. Dieren alléén een VOG aanvraagt m.b.t. het 
omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als 
je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. 
Meer informatie vind je op de website:  www.justis.nl/producten/vog . 
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Aanvragen VOG 

De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor 
bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt 
de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen geld voor te schieten. 
 
De vrijwilligersadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige 
namen, geboortedatum en e-mailadres. Namens v.v. Dieren nodigt deze jou dan uit om 
de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag 
Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag. De rest wijst zich 
vanzelf.  

Belangrijk is wel dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: 
https://digid.nl/aanvragen   

 

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG 

Je ontvangt jouw VOG per post. Na ontvangst van de VOG stuur je een kopie van de 
verklaring per e-mail naar secretaris@vvdieren.nl. Maak een scan of PDF-bestand van de 
verklaring en houd de originele VOG zelf. Nadat de kopie van je VOG door ons is 
ontvangen worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden 
verstrekt! 

 

Geldigheid VOG 

Een VOG is 3 jaar geldig. Bij vv Dieren vragen wij onze vrijwilligers en medewerkers elke 
3 jaar om een nieuwe VOG. 

Als je al in het bezit bent van een VOG die niet ouder dan twee jaar op de 
screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor vv Dieren ook bruikbaar.  

 

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt? 

vv Dieren gaat hier strikt mee om. Iedere vrijwilliger/medewerker bij vv Dieren die 
voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of 
krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij vv Dieren 
per direct. 

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is 
als de persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Wanneer een VOG niet 
wordt toegewezen, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd. 

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van 
jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van vv Dieren. 

 

Gedragscode  

Er zijn ook gedrags- en omgangsregels opgesteld, die o.a. samenhangen met de 
invoering van de VOG. In deze gedragsregels (een aparte bijlage bij dit document) staan 
o.a. de algemene gedragsregels die wij als vv Dieren van belang vinden, de 
gedragsregels voor begeleiders/kader en die voor ouders. Wij vragen van een ieder dat 
hij/zij: 



 

15 
 

• kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels; 
• zich conformeert aan deze regels. 

Tip: Zorg dat je voor of na de wedstrijd nooit alleen met de spelers in het kleedlokaal 
bent, vraag zo nodig een ouder in het kleedlokaal erbij. Of wacht ook zelf buiten het 
kleedlokaal.  

 

10.Gevonden voorwerpen 
Het komt voor dat er kledingstukken, voetbalschoenen, scheenbeschermers etc. in de 
kleedkamer achterblijven na het trainen of de wedstrijd. Deze gevonden voorwerpen 
worden opgehangen/gelegd op de kapstok bij de ingang van de kantine (als je 
buitendeur opent, direct rechts).   

 

11.Fysiotherapie ’t Centrum 
vv Dieren heeft een samenwerking met Fysiotherapie ’t Centrum, waarbij ’t Centrum een 
maandelijkse sportspreekuur bij vv Dieren verzorgt.  

Het sportspreekuur vindt plaats in de verzorgingsruimte in het kleedkamergebouw. 

De coördinatie hiervoor binnen vv Dieren ligt bij Bram Wijnands onze hoofdtrainer. Wil je 
een afspraak maken voor het spreekuur, neem dan even met Bram contact op 06-
41811988. Hij kan je vertellen wanneer het eerstvolgende spreekuur is. 

   

12. Wie doet wat? 
Zoals je hebt gelezen zijn er veel mensen, veelal vrijwilligers actief bij de voetbalzaken 
van onze vereniging. Hieronder staan de belangrijke namen, mail-adressen en links: 

Andre Rem Beheerder op zaterdag 

Rene Schieven Wedstrijdsecretaris pupillen 

Jan Arentshorst Wedstrijdsecretaris junioren / coördinator 
Scheidsrechters / aanspreekpunt seniorenelftallen 

Ron Klaassen Wedstrijdsecretaris senioren / Aanspreekpunt 
oefenwedstrijden / Trainingsschema 

Vacant 

Norbert Sanders 

Christa Heine en Mujde Palavan 

Coördinator vrouwen 

Coördinator selectie senioren 

Coördinator JO7 en JO8 

Vacant 

 

Coördinator JO9, JO10 en JO11  

Hester Wassink en Karen Roelofs 

 

Coördinator JO12 en JO13 

John van de Pol en Remco 
Gerritsen 

Coördinator JO15, JO17 en JO19 
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John van de Pol Coördinator Jeugd Keeperstraining 

Nicole Botermans en Wilco van 
Dommelen 

Kleding 

Dirko Curre Materialen 

Jeroen van Zadelhoff Spelregelbewijs KNVB (voor JO17-JO19) 

  

Marco Botermans Bestuurslid Voetbalzaken 

  

Handige mailadressen 
materiaal@vvdieren.nl 

kleding@vvdieren.nl 

secretaris@vvdieren.nl 

sponsorcommissie@vvdieren.nl 

wedstrijdsecretaris-zaterdag@vvdieren.nl 

wedstrijdsecretaris-junioren@vvdieren.nl 

 

 

Handige links  
https://vvdieren.nl/705/technische-zaken/ 

https://vvdieren.nl/421/leeftijdscordinatoren/ 

https://vvdieren.nl/984/materiaalbeheer/ 

https://vvdieren.nl/528/scheidsrechterscommissie/ 

https://vvdieren.nl/1/913/beleid-ongewenst-gedrag-vv-dieren/ 

https://www.justis.nl/producten/vog/  


