
 
 

Mijn kind als lid van Sportclub Doesburg, wat houdt dit in? 

Sportclub Doesburg is de voetbalvereniging van Doesburg en omgeving. Een sportieve, 

levendige club waarbij binding en betrokkenheid een grote rol spelen. Een club waar plezier 

in het voetbal op de 1e plaats staat, maar waar prestaties, talent en ontwikkeling in de 

voetbalsport ook een plek krijgen. De club kent een breed voetbal- en evenementen aanbod 

voor de allerkleinsten, jong en oud.  

 

Vanuit dit perspectief ontvangt u in deze hand-out de informatie die u als ouder nodig heeft. 

Daarbij zal continu worden verwezen naar de website van de club, 

www.sportclubdoesburg.nl, waar de meest actuele informatie, contactgegevens, 

wedstrijdprogramma’s etc. op te vinden zijn. Tevens verwijzen wij u naar de Sportclub 

Doesburg club app.  

Wij verwachten van u dat u deze hand-out zorgvuldig doorneemt en ook uw kind op de 

inhoud ervan wijst. 

Voor een goed en snel overzicht van alle informatie, treft u hieronder een korte indeling aan:  

 

Aspecten: 

1) Hoe zit de opbouw van de jeugd bij Sportclub Doesburg in elkaar?  

2) Hoe meld ik mijn kind aan bij de club?  

3) Waar moet ik als ouder rekening mee houden als mijn kind voetbalt bij  

    Sportclub Doesburg 

4) Winterstop/slechte velden 

5) Jeugdactiviteiten 

6) Wat te doen als? 

 

1) Hoe zit de opbouw van de jeugd bij Sportclub Doesburg in elkaar?  

Sportclub Doesburg beschikt over een levendige jeugdafdeling van 13 teams.  

Voetbal en plezier staan hierbij centraal. Zo wordt er wekelijks getraind, worden er 

(beker)wedstrijden gespeeld, maar is er ook ruimte voor toernooien, teamuitjes en diverse 

activiteiten. Om het geheel zo goed mogelijk te kunnen organiseren is de jeugdafdeling 

verdeeld in vier categorieën, elk met een eigen coördinator. Deze coördinator heeft de 

leiding over een aantal teams en jeugdleiders/trainers. De coördinator is dus na de 

jeugdleiders van het team van uw kind, het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of 

opmerkingen. (contactgegevens zie www.sportclubdoesburg.nl) 
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* Categorie       Coördinator  

B of C junioren     Coördinator B en C- jeugd  

D junioren      Coördinator D jeugd  

E pupillen    Coördinator E jeugd 

F pupillen of mini's   Coördinator F jeugd en mini’s 

 

2) Hoe meld ik mij aan bij de club?  

 

Wat als mijn kind op voetbal wil?  

Voetbal is een mooie tak van sport. Het is niet alleen een actieve sport, maar wordt ook 

gespeeld in teamverband. Teamsporten hebben over het algemeen een goede invloed op de 

sociale ontwikkeling van kinderen. Maar niet elk kind is direct gecharmeerd van een 

grasmat, harde ballen, leeftijdsgenoten in een team en natte sokken bij een regenachtige 

wedstrijd op zaterdagochtend. Sportclub Doesburg vindt echter dat een kind wel de kans 

verdient om de sport te ontdekken, ook als hij of zij nog twijfelt. Hoe is het eigenlijk om te 

voetballen? Hoe is het om met leeftijdsgenoten buiten te sporten? Hoe voelt het om een goal 

te maken? Mocht uw kind niet zeker weten of hij/zij ook daadwerkelijk op voetbal wil, dan 

biedt Sportclub Doesburg de kans om uw kind 3x vrijblijvend mee te laten trainen met 

leeftijdsgenoten. Daarna horen we graag of uw kind enthousiast geworden is over voetbal en 

zich wil aanmelden.  

 

In dat geval neemt u contact op met de ledenadministratie van Sportclub Doesburg om uw 

kind aan te melden als lid van de vereniging (contactgegevens zie 

www.sportclubdoesburg.nl).Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier te downloaden 

van de website, in te vullen en te retourneren. Uw kind wordt dan door de jeugdcommissie 

ingedeeld in een team met leeftijdsgenoten. Op het moment van aanmelden, wordt ook de 

contributie (tarieven zie www.sportclubdoesburg.nl) afgeschreven. Aanmelden voor een 

volgend jaar is niet nodig; een kind blijft lid tot het moment van afmelden.  

Bij het aanmelden neemt de coördinator van de leeftijdscategorie van uw kind contact met u 

op. Uiteraard kan dit ook andersom als u dat wilt. Tijdens dit telefonisch contact wordt u 

geïntroduceerd bij de club, worden er wat aanvullende vragen gesteld en kunt u eventuele 

bijzonderheden aangeven. De coördinator verwijst u vervolgens door naar de desbetreffende 

jeugdleiders. 

 

Wat als mijn kind voetballen als minder leuk is gaan ervaren?  

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind andere interesses krijgt, te weinig tijd heeft om 

de sport te beoefenen of langdurig geblesseerd is en het voetballen als minder leuk ervaart. 

Let er in dat geval dan op dat u uw kind officieel afmeldt als lid van de vereniging. Doet u dit 

niet, dan blijft uw kind automatisch lid voor het volgende seizoen en betaalt u ook weer 

contributie. U kunt uw kind afmelden door een afmeldingsformulier in te vullen en te 

retourneren (te downloaden van www.sportclubdoesburg.nl). Uw kind wordt dan afgemeld 

als lid bij Sportclub Doesburg. De jeugdcommissie kan u vervolgens uitnodigen voor een 

eindgesprek om het lidmaatschap te evalueren. Graag horen ze van u wat u en uw kind als 

sterk of minder sterk hebben ervaren en wat de reden is van afmelding. Met deze informatie 

kan de jeugdcommissie verder werken aan een optimaal jeugdbeleid. Het is uiteraard aan 

uzelf of u deel wilt nemen aan dit eindgesprek.  
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3) Waar moet ik als ouder rekening mee houden als mijn kind voetbalt bij 

Sportclub Doesburg?  

 

Aanschaf materialen:  

Voetbal kenmerkt zich niet alleen door een bal, een grasmat en supporters, maar 

bijvoorbeeld ook door voetbalschoenen. U moet er als ouder rekening mee houden dat 

wanneer uw kind de voetbalsport optimaal wil beoefenen, hij/zij enkele vaste materialen 

nodig heeft. Deze staan hieronder weergegeven.   

 

Voor de training:  

Voetbalschoenen: het liefst met plastic noppen.  

Een trainingsbroek/jack voor de koudere dagen.  

Scheenbeenbeschermers: eventueel voor het trainen, verplicht voor de wedstrijd. 

Eventueel keeperhandschoenen.  

 

Voor de wedstrijd:  

Voetbalschoenen: het liefst met plastic noppen.  

Scheenbeenbeschermers: verplicht. 

Een warmloopjack/shirt voor eronder voor de koudere dagen.  

Een lange legging/thermobroek mag bij wedstrijden bij koud weer onder de sportbroek 

gedragen worden.  

 

Het wedstrijdtenue (sokken, sportbroek, shirt, keepersbroek, keepersshirt) wordt elke 

wedstrijd beschikbaar gesteld door de club. Let op, dit zijn clubeigendommen. 

Deze kleding wordt op de club gewassen en blijft na de wedstrijden op de club. 

 

Sommige teams hebben ook trainingspakken van een sponsor, deze kunnen de kinderen 

mee naar huis nemen en dienen uitsluitend gebruikt te worden voor de wedstrijd.  

Het wassen van deze pakken dient men zelf te doen. 

Na het seizoen dienen de trainingspakken weer ingeleverd te worden bij de leiders/trainers 

en deze pakken blijven ook eigendom van de club. 

Daarnaast stelt de club trainingsballen, wedstrijdballen, hesjes en eventueel bidons ter 

gebruik bij de trainingen en/ of wedstrijden, ook dit zijn clubeigendommen.  

 

 

Voor in de zaal (optioneel):  

Sportschoenen zonder zwarte zolen.  

Scheenbeenbeschermers: verplicht tijdens training en wedstrijd.  

 

Sportclub Doesburg verwacht van u als ouder een vrijwillige bijdrage om de organisatorische 

zaken rondom het voetbal mogelijk te maken:   

U moet er rekening mee houden dat er een beroep op u wordt gedaan om te rijden naar 

uitwedstrijden. Wij vragen u er dan op toe te zien dat de inzittenden gordels dragen, dat de 

veiligheid wordt gewaarborgd en dat u zorgt voor een inzittendenverzekering. Verder vragen 

wij u zich te houden aan de verkeersregels. Mocht u een keer verhinderd zijn te rijden, dan 

is het aan u hier vervangend vervoer voor te regelen.  

 

In principe ontvangt u via de jeugdleider van uw kind de informatie over het rijden.  
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Wat wordt er van U als ouder verwacht?  

Sportclub Doesburg verwacht van ouders dat zij een ondersteunende rol aannemen wat 

betreft het waarborgen van de sportieve sfeer, normen en waarden van de club. Een goede 

sfeer maak je namelijk niet alleen, maar dat doe je samen. Hieronder staan enkele regels 

toegelicht waarvan wij als club verwachten dat u hier als ouder op toeziet en uw kind ervan 

op de hoogte brengt.   

 

Kleding/materialen  

Zoals hierboven aangegeven is de wedstrijdkleding eigendom van de club. Hier dient dan 

ook zorgvuldig en fatsoenlijk mee te worden omgegaan. Dit geldt ook voor de andere 

materialen die de club beschikbaar stelt voor een wedstrijd en/of training.   

 

Accommodatie   

Sportclub Doesburg doet haar uiterste best om de accommodatie verzorgd en schoon te 

houden. Wij verwachten van u als ouder dat u hier op toeziet. Wees zuinig op de materialen, 

kleedruimtes, kantine etc. Voorkom vernielingen en laat de ruimten waar u gebruik van 

maakt schoon achter. Voetbalschoenen dienen buiten uitgeklopt te worden. 

Dit geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden voor de accommodaties van andere verenigingen.   

 

Douchen   

Het is voor de jeugdleden verplicht om na elke wedstrijd te douchen. Vanuit de visie van 

Sportclub Doesburg is het gezamenlijk douchen onlosmakelijk verbonden met het optimaal 

bedrijven van de sport. De begeleiding zal erop toezien dat er gedoucht wordt, maar we 

vragen u als ouder hier ook op toe te zien. Geef uw kind niet alleen een handdoek en schone 

kleren mee, maar ook de verplichte badslippers. Dit onder andere ter voorkoming van 

voetschimmel. 

 

Op tijd komen   

Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor trainingen, wedstrijden en/of vertrektijden 

voor een uitwedstrijd. Deze vertrektijden worden bekend gemaakt door de leiding van het 

team waarin uw kind speelt. Voor een training dient uw kind minimaal 15 minuten voor 

aanvang aanwezig te zijn. Zo heeft uw kind voldoende tijd om zich om te kleden. Let erop 

dat uw kind ook bij vertrek naar een uitwedstrijd ruim voldoende op tijd aanwezig is. Is uw 

kind te laat, dan bepaalt de wedstrijdleiding of er nog langer gewacht wordt. Het is dan uw 

verantwoordelijkheid uw kind alsnog naar de wedstrijd te vervoeren.   

 

Afmelden training/wedstrijd   

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer verhinderd is voor een training en/of 

wedstrijd. Zorgt u als ouder ervoor dat uw kind op tijd is afgemeld. Voor de wedstrijd geldt 

hier een maximum van 3 dagen voor. Het kan namelijk voorkomen dat het team andere 

spelers moet vragen, omdat zij anders een tekort hebben. U benadeelt bij het te laat 

afmelden dus het team van uw kind, probeer dit als ouder te voorkomen.  

 

Roken/alcoholgebruik   

De accommodatie van Sportclub Doesburg is een openbare ruimte. Dit betekent dat er in de 

kleedkamers en kantine niet gerookt mag worden. Alcoholgebruik is voor jeugdspelers onder 

de 18 jaar verboden.  
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Het gedrag van uw kind   

Sportclub Doesburg vindt het ontzettend belangrijk dat elk kind een leuke, sportieve en 

veilige sfeer ervaart en dat het zich thuis voelt. Zowel op en naast het veld, maar ook 

binnen en buiten de accommodatie. Dit houdt in dat de club in goed overleg met de 

betrokken partijen raddraaiers tot de orde zal roepen, vloekmisdragingen afkeurt en 

eventueel de straffen van de KNVB indien nodig aanvult. Wijs uw kind erop dat er van 

hem/haar sportief gedrag wordt verwacht. Niet alleen in het veld, maar ook zeker 

daarbuiten. Mocht u onsportief gedrag herkennen bij uw eigen kind en/of teamgenoten, dan 

mag u hier als ouder gerust wat van zeggen. Daarnaast hebben we hieronder enkele 

gedragsregels opgesteld waar uw kind zich aan dient te houden tijdens een wedstrijd. Wij 

verwachten als club dat u uw kind hiervan op de hoogte brengt. 

 

Accepteer de beslissing van de scheidsrechter/grensrechter en ga niet tegen zijn besluit in. 

Ook al denk jij dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk. Ga respectvol met de 

wedstrijdleiding om. Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. 

 

Ga respectvol met de tegenstander om, doe normaal tegen elkaar. Daag elkaar niet uit en 

negeer dreigementen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mocht je hinder ondervinden, ga dan 

naar je trainer, maar los het niet zelf op.    

 

Het pesten van teamgenoten en/of tegenstanders is ten strengste verboden. De leiding van 

je team zal hier ook maatregelen voor treffen.   

 

Ga respectvol met de tegenstander om. Om een wedstrijd te kunnen spelen, is een 

tegenstander nodig. Bedank de tegenstander hiervoor na de wedstrijd en geef hem een 

hand als dank voor zijn sportiviteit.   

 

Spreek tijdens de wedstrijd Nederlands. Vloeken tijdens een wedstrijd is verboden. 

Bovendien kan de scheidsrechter hier een vrije trap voor geven. Houd je taalgebruik daarom 

netjes. Zet je eventuele frustratie om in snelheid, voetbaltrucs en doelpunten. 

 

Uw gedrag als ouder  

Het maken van een goede sfeer ligt niet alleen in de handen van uw kind of in die van de 

leiding. We vragen dan ook aan u als ouder om een goede sfeer te creëren en die te 

waarborgen. Sportclub Doesburg heeft daarvoor enkele gedragsregels opgesteld, waarvan 

wij verwachten dat u deze ook naleeft.   

 

Tijdens, voor en na de wedstrijd komt u als ouder niet in de kleedkamer. Dit is het gebied 

van het team en de teamleiding.   

 

U bent als ouder een ouder. Coaches zijn coaches. Accepteer de keuzes van de coaches en 

ga hier in het support ook in mee. Na afloop van een wedstrijd heeft u de mogelijkheid om 

respectvol uw mening te geven tegenover de coach.   

 

Houd tijdens wedstrijden en/of trainingen gepaste afstand. Tijdens wedstrijden enkel langs 

de zijlijn, tijdens trainingen buiten het veld. Laat de teamleiders het team leiden, zij hebben 

die taak op zich genomen en deze ook gekregen.   
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Respecteer tijdens de wedstrijd de tegenstanders, de coaches, de officials en de aanwezige 

vrijwilligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te blaffen.  

Iedereen doet zijn best en fouten maken is menselijk. Houd er rekening mee dat u het 

goede voorbeeld tegenover uw kind moet geven.   

 

Houd uw emoties onder controle. Mocht u het niet eens zijn met een bepaalde beslissing tel 

dan eventueel eerst tot tien.  

 

Toon interesse in de sport van uw kind en support waar nodig ook richting zelfstandigheid.    

 

Neem uw (organisatorische) taken als ouder serieus. Het team ondervindt grote hinder 

wanneer u dit niet doet. 

 

Regels met betrekking tot digitale media en gebruik groepsapp 

De gedragsregels die hierboven zijn genoemd – voor zowel de speler als de ouder – linkt het 

bestuur van Sportclub Doesburg door aan de digitale- en sociale media die betrekking 

hebben op het voetbal. Ook hier dient er respectvol met elkaar te worden omgegaan. Mocht 

er een teamsite, forum, chatroom etc. worden opgericht, dan moet dit aan de 

jeugdcommissie worden doorgegeven. Sportclub Doesburg behoudt zich ook het recht voor 

om de digitale media te controleren en berichten te (laten) verwijderen wanneer deze niet 

voldoen aan de bovenstaande gedragsregels. Verder zal het bestuur, wanneer nodig, 

gepaste maatregelen nemen. Houd daarom bij het online plaatsen altijd in acht dat er geen 

beledigende, gemene, respectloze woorden, foto’s of video’s worden geplaatst. Toon 

beleefdheid, geduld en respect voor andere leden en bezoekers van Sportclub Doesburg, 

maar zeker ook voor die van de tegenstander. 

 

Gebruik groepsapp: Bijna elk team bij Sportclub Doesburg heeft een groepsapp.  

Deze groepsapp willen we functioneel gebruiken voor afmelden als je bv. een keer niet kunt 

trainen, afgelastingen, wedstrijdtijden etc. Laten we niet hele verhalen met elkaar in de 

groepsapp delen. 

 

4) Winterstop/slechte velden 

In de winterperiode gaan de Mini's 1 uur in de week trainen in de gymzaal.  

De F pupillen t/m de A junioren trainen in de winterstop buiten door op het kunstgrasveld 

mits het weer dit toelaat.  

Afgelastingen van trainingen en wedstrijden worden aangegeven op onze website, 

sociaalmedia en onze eigen clubapp. De trainers/leiders zullen de ouders tijdig trachten te 

informeren bij afgelasting. 

 

5) Jeugdactiviteiten 

We hebben binnen de club een zeer actieve Activiteitencommissie die het hele jaar door 

leuke activiteiten voor de jeugd organiseren. Denk hierbij aan het afsluitende jeugdkamp, 

Sinterklaasviering, trainingsclinics, ouder/kindtoernooi etc.  

Hiervoor is geld nodig. Deze activiteiten worden veelal gefinancierd uit de opbrengst van de 

Grote Clubactie en lege flessenactie. Het is daarom belangrijk dat alle jeugdleden hieraan 

hun steentje bijdragen.  
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6)  Wat te doen als?  

U meer vragen heeft?  

Mocht u bij het lezen van deze hand-out nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de 

leiding van het team van uw kind. Mocht deze u niet verder kunnen helpen, of spreekt u 

liever iemand anders, dan kunt u altijd terecht bij de desbetreffende coördinator. U kunt 

hieronder zien, welke coördinator verantwoordelijk is voor het team waarin uw kind speelt. 

Contactgegevens zijn te vinden op www.sportclubdoesburg.nl.   

 

In welk team speelt uw kind?   Welke coördinator kan ik aanspreken?  

B of C junioren       Coördinator B en C jeugd  

D junioren        Coördinator D jeugd  

E pupillen        Coördinator E jeugd  

F pupillen en mini’s    Coördinator F jeugd en mini’s  

 

U of uw kind een conflict heeft met de leiders/trainers van het team van uw kind  

Ondanks ons streven naar een zo goed mogelijke sfeer en samenwerking, kan het natuurlijk 

voorkomen dat er tussen u en de leiding van het team van uw kind een conflict is ontstaan. 

In dat geval vragen wij u contact te zoeken met de coördinator. Geeft u altijd duidelijk aan 

om welk kind, welk team en om welke situatie het gaat. Daarnaast is het handig te 

vermelden met welke personen u al eerder contact heeft gezocht. Wij hopen als club uw 

klacht dan zo snel mogelijk op te kunnen lossen en alsnog te zorgen voor een goede sfeer.  

 

U enthousiast bent over Sportclub Doesburg en meer betrokkenheid wilt tonen  

Sportclub Doesburg draait dankzij de hulp en verantwoordelijkheid van vrijwilligers. Wij zijn 

als club trots op de mensen die voetbal voor oud, jong en zelfs de allerkleinsten mogelijk 

maken. Vindt u het leuk om eens een enkele keer een extra handje te helpen? Eens in de 

keuken van de voetbalclub te kijken? Wellicht regelmatig iets te gaan doen? Hand- en 

spandiensten te verrichten? Laat u dan niet weerhouden want Sportclub Doesburg stelt deze 

initiatieven erg op prijs. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit doorgeven bij één van de 

coördinatoren.  

 

U geen verdere vragen meer heeft  

Mocht u geen verdere vragen meer hebben en uw kind is op de hoogte van de regels, dan 

wensen wij als Sportclub Doesburg u een heel sportief, sfeervol en respectvol voetbaljaar 

toe. 
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