
Krimpen aan de Lek, oktober 2018    

  

  

 

Beste Dilettanter en ouders/verzorgers, 

  

Om er voor iedereen weer een leuk en sportief jaar van te maken, informeren we je met 

deze brief over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn.  

 

Toernooien en wedstrijden  

Als jeugdspeler bij v.v. Dilettant train je twee keer per week en speel je doorgaans één 

keer per week een wedstrijd. Soms heb je een extra wedstrijd, als een eerdere wedstrijd 

is afgelast bijvoorbeeld of omdat je team deelneemt aan een cup of een toernooi.  

Bij v.v. Dilettant houden we volgend jaar ook weer een heel gezellig jeugdtoernooi! Op 

zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019 zullen onze velden het domein zijn voor vele JO6 

t/m JO15 teams die gaan strijden om de Dilettant Cup 2019. Daarnaast hebben we dit 

seizoen ook een damestoernooi voor MO12 teams.  

 

We vinden deelname aan toernooien die georganiseerd worden door andere verenigingen 

vanzelfsprekend dus we verwachten dat je deel neemt aan een toernooi als de trainer 

jou/je team je hiervoor uitnodigt. 

 

Trainen  

 

Niet alleen de wedstrijden maar ook de trainingen zijn een belangrijk onderdeel van je 

lidmaatschap van v.v. Dilettant. Dit betekent dat je aanwezigheid altijd van belang is. 

Mocht je echt niet kunnen trainen dan ontvangt de trainer je afmelding ruim op tijd dus 

uiterlijk 2 uur voor aanvang van de training.  

 

Aanspreekpunt  

  

De trainer is altijd het eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders/verzorgers. Hij/zij is 

namelijk graag op de hoogte van eventuele bijzonderheden want op die manier kan 

hij/zij jou ook het beste begeleiden. Aarzel niet bij vragen en/of opmerkingen, je kunt 

voor of na de training of wedstrijd altijd bij de trainer terecht. 

 

Jeugdcommissie: Hier kun je terecht bij specifieke vragen en/of kwesties.  

 

Voor ouders nuttig om te weten: Mocht er een meer specifieke kwestie zijn rond een 

jeugdspeler, dan kunt u terecht bij onze jeugdcoördinator junioren en pupillen, Patrick 

Akkerman. Stuur een mail (zie contactgegevens op www.dilettant.nl) of spreek Patrick 

even aan op de club (commissiekamer op veelal maandag- en/of woensdagavond) om 

een afspraak te maken.  

Binnen de jeugdcommissie is Rob Dekkers sinds dit seizoen actief als gedragsmentor. 

Rob zal waar nodig of gewenst pedagogische ondersteuning bieden aan trainers en 

kaderleden. Daniëlle Akkerman verzorgt alles rond planning en wijziging van wedstrijden 

van de jeugdteams. Tot slot is Sebastiaan van der Wal als jeugdvoorzitter het 

(bestuurlijke) aanspreekpunt voor alles rond wedstrijdzaken, jeugdtrainers en 

planningen.  

 



Clubkleding bestel je online bij de ledenshop van Sporthuis Pim Doesburg  

  

Tijdens de trainingen ben je gekleed in sportkleding met scheenbeschermers en 

voetbalschoenen. Sport- en voetbalkleding maar ook de Dilettant-voetbalsokken die je 

tijdens de wedstrijden draagt, kun je met 10% ledenkorting online bestellen in de 

ledenshop van v.v. Dilettant bij via Sporthuis Pim Doesburg: 

https://www.sporthuispimdoesburg.nl/verenigingen/dilettant/.  

 

Ga je liever naar een fysieke winkel dan kun je terecht in het filiaal van Sporthuis Pim 

Doesburg op winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Je kunt daar je aangeschafte 

clubtenue laten bedrukken met je naam en je logo. Bij vragen over alles rond Dilettant-

kleding kun je gerust bellen naar dit filiaal of neem even contact op met Hellen de Hon, 

kleding.dilettant@gmail.com of Tel. 06-42645090.  

 

Ouderparticipatie: Vrijwilligersbeleid  

  

Om het nieuwe seizoen organisatorisch goed te laten verlopen wordt van de 

ouders/verzorgers verwacht dat zij een steentje bijdragen aan een fantastisch 

voetbaljaar. Zonder hulp, steun en enthousiasme van ouders/verzorgers is het 

voetballen een stuk minder leuk voor kinderen en is het voor ons als vereniging niet 

mogelijk een goede organisatie neer te zetten en draaiende te houden.  

  

Binnen v.v. Dilettant hanteren wij een vrijwilligersbeleid; per jeugdlid-gezin wordt 

verwacht dat een ieder zich minimaal 8 uur per voetbalseizoen inzet voor de club. Er zijn 

vele taken te verrichten binnen de vereniging, van kantinedienst tot deelname aan een 

commissie zoals het recreatieteam of de vrijwilligerscommissie maar ook het fluiten van 

wedstrijden.  

 

Dringend hulp nodig: Openstaande vacatures  

 

We zijn dringend op zoek naar iemand of meerdere mensen die (op roulatie bijv.) op 

zaterdagochtend als gastheer/gastvrouw aanwezig is om als visitekaartje van de club 

gast-verenigingen te ontvangen en wegwijs te maken. Ook staan we te springen om een 

coördinator voor het wedstrijdsecretariaat.  

 

Draag je graag bij aan de gastvrijheid van je club of ben jij een geboren planner? Op de 

site lees je op onze Vacaturebank alles over deze leuke en belangrijke vrijwilligerstaken.  

  

 Wat mag je van v.v. Dilettant verwachten? 

  

Als vereniging is ons voornaamste doel dat een ieder zich binnen onze club welkom en 

veilig voelt. Een veilig sportklimaat begint met een sportieve en respectvolle omgang 

met elkaar. Dit geldt voor ons allemaal; voor spelers, voor ouders/verzorgers en voor 

trainers/leiders. Daarnaast vinden wij plezier in het spel en met elkaar als team even 

belangrijk als het bieden van een goede voetbaltraining/opleiding op ieders niveau.  

 

Meer weten over het vrijwilligersbeleid, over het jeugdbeleid of wie wat doet binnen de 

club? Neem een kijkje op www.dilettant.nl  

 

 

https://www.sporthuispimdoesburg.nl/verenigingen/dilettant/
mailto:kleding.dilettant@gmail.com
http://www.dilettant.nl/
http://www.dilettant.nl/


 

 

Privacy 

  

In het kader van de vernieuwde privacywetgeving vragen wij toestemming en 

goedkeuring aan ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 18 jaar voor het publiceren 

en/of verspreiden van fotomateriaal. Hiervoor maken we gebruik van een 

toestemmingsformulier, deze treft u aan in de commissiekamer en op de website. 

Vriendelijk verzoek om -mocht dit nog niet zijn gedaan- het formulier in te vullen, te 

ondertekenen en in te leveren.  

 

Prijkt jouw naam straks ook op een tegel op ons nieuwe terras?  

vv Dilettant wil gelijktijdig met de aanbouw van de noodzakelijke kleedkamers (gereed 

medio maart 2019) de kantine voorzieningen uitbreiden. Dit bestaat uit een uitbreiding 

van de bestaande fustruimte en het realiseren van een dakterras op de oostzijde met 

zicht op ons kunstgrasveld. 

Om de financiering rond te krijgen hebben wij ieders hulp hard nodig. Doneer via de site 

€ 25 en jouw naam zal op een tegel op het nieuwe terras prijken. Een terras met uitzicht 

op het veld en toegang tot de kantine. Bij iedere wedstrijd heb je dus je eigen plek! Heb 

je meer ruimte nodig? Uiteraard mag je ook een meervoud aan tegels funden.  

 

We maken er samen weer een mooi voetbaljaar van!  

 

  

Met sportieve groet, 

 

  

Jeugdcommissie v.v. Dilettant 

  

Sebastiaan van der Wal                        Jeugdvoorzitter 

Patrick Akkerman                                 Jeugdcoördinator  

Rob Dekkers                                        Gedragsmentor 

Daniëlle Akkerman                               Wedstrijdsecretariaat jeugd  

 


