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1 Inleiding

Deze informatiegids is ontstaan bij het ‘live’ gaan van de nieuwe DVV Website dvvduiven.nl in november 2017.
Alle relevante informatie, welke niet als een apart menu item is opgenomen op deze nieuwe site, is nu als een
hoofdstuk opgenomen in deze Informatiegids.
Er zal naar worden gestreefd de gids jaarlijks, of vaker indien noodzakelijk, bij de aanvang van een nieuw
seizoen bij te werken op initiatief van het (dagelijks-) bestuur van DVV.

2 Wij geloven in

Wij geloven dat ‘Door Vriendschap Vooruit’ staat voor een voetbalvereniging met een hart, waar je met plezier
komt of je nou voetballer, ouder, vrijwilliger, sponsor, supporter of gast bent.

Dit realiseert DVV door het faciliteren van recreatief voetbal en het op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden
van selectievoetbal.

Dit bieden wij aan in een omgeving waarbij veel aandacht is voor het sociale verenigingsleven en waarbij DVV
proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Vanuit een visionaire aanpak streeft DVV er naar om op een verantwoorde en praktische manier trendsetter en
het voetbalbolwerk in de Liemers te zijn. Dit doen wij door structureel te zoeken naar verbeteringen en
innovatief te zijn.
Grenzen worden gezocht en verlegd, maar de grens van sportiviteit en respect voor de ander mag nooit uit het
oog worden verloren.

Kortom,
DVV is Betrokken, Ambitieus en Sportief, kortweg BAS.

Uitgangspunten verenigingsbeleid 2015-2020 (DVV2020)
In het verlengde van het bovenstaande heeft het bestuur in maart 2015 de uitgangspunten
verenigingsbeleid 2015 – 2020 geformuleerd en heeft zij tijdens de ALV van 20 maart 2015 instemming
en het mandaat gekregen om dit beleid te voeren in de periode 2015 – 2020. Hierbij zal de ALV minimaal
jaarlijks een evaluatie over de voortgang van het beleid worden aangeboden.

 Visie op de externe omgeving
Aan de ene kant doet DVV het goed en is zij een grote voetbalvereniging met meer dan 1200 Duivenaren als
lid. Van deze leden zijn er ongeveer 900 actief als voetballer, de overigen zijn actief als vrijwilliger of passief lid.
In Duiven zelf is er geen concurrerende voetbalvereniging, vlak daarbuiten in Loo en Groessen wel.
Aan de andere kant is DVV te weinig gehecht in het sociale leven van Duiven. De actieve maatschappelijke
betrokkenheid staat niet in verhouding tot de rol die DVV gezien haar grootte zou kunnen spelen. Activiteiten in
en voor Duiven zijn te gering. Het gevoel is dat DVV als weinig ‘warm’ wordt ervaren. Het is niet zeker of er een
relatie ligt, maar ook de betrokkenheid van sponsors is teruggelopen. Het beeld is dat van DVV meer mag en
kan worden verwacht.
Meer algemeen is er een tendens dat het ledenaantal van voetbalclubs terugloopt. Wat in ieder geval is
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teruggelopen zijn de subsidie inkomsten en –mogelijkheden van gemeenten en andere overheidsinstanties.
Een tendens is ook dat clubs steeds minder bereid zijn om de spelers van hun eerste elftal ruimhartig financieel
te faciliteren.

 Visie op de interne omgeving
De afgelopen jaren heeft ook DVV gebroken met het ruimhartig financieel faciliteren van de spelers van het
eerste elftal door de Stichting Vrienden DVV Heren-1. De periode waarin dit wel gebeurde ligt nog relatief kort
achter ons en de effecten zijn nog voelbaar.
Aan de ene kant is de interne cultuur te veel gedomineerd geraakt door het financieel faciliteren van deze
spelers en geldt dit ook breder voor het vrijwilligerswerk. Te veel is de gedachte dat als je contributie betaalt, je
recht hebt. Daarmee is de cultuur te weinig die van een vereniging waarin je contributie betaalt om met elkaar
mee te doen en je ook plichten hebt.
Aan de andere kant is er een duidelijke stroming binnen DVV die DVV terug wil brengen naar een hechte
vereniging die zich ook hecht in Duiven. Er zijn ambassadeurs opgestaan om samen met het bestuur de
schouders onder deze ontwikkeling te zetten. Er melden zich weer mensen aan om commissies te vullen.
Belangrijke lichtpunten! Alles met elkaar is het beeld van de interne omgeving dat er een stevige wens is om
een hechte vereniging te zijn.

 Missie
Het bestuur heeft een duidelijke missie geformuleerd. De missie is de rol die DVV wil spelen in Duiven en in het
sportieve en sociale leven van haar leden.

DVV is:
een sociaal, betrokken, actieve en ambitieuze vereniging, waar iedereen zich prettig voelt en waar iedere speler
zich mag ontwikkelen en op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen.

Deze missie betekent dat DVV haar leden de kans wil geven zich als persoon, speler en als lid van een team te
ontwikkelen. Als vereniging wil DVV weer centraal in de Duivense maatschappij staan en op sociaal terrein haar
bijdrage leveren. DVV is een bakermat van vriendschappen en de mogelijkheid je te ontwikkelen als mens en
zeer zeker ook als voetballer.

 Vereniging met een hart
Onze visie op de omgeving en onze missie daarin betekent dat DVV een echte vereniging wil zijn met een hart.
De kamers van dat hart zijn ‘met plezier presteren’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’. Het bestuur zal de
komende jaren strak sturen op de werkelijke implementatie van deze twee hartkamers. In alle beslissingen die
binnen de vereniging worden genomen zijn dit de toetsingscriteria. Ook als het mocht betekenen dat leden, die
dit niet zien zitten, willen kiezen voor een andere  vereniging dan DVV.
DVV wil niet louter een gezelligheidsvereniging zijn. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder gaat ook
om presteren, om het gevoel van succes en ook om het omgaan met verlies. DVV betekent voor spelers met
talent de mogelijkheid om zich technisch te ontwikkelen en voor een ieder om plezier te hebben en zich als
persoon te kunnen ontwikkelen. Presteren en plezier zijn geen verschillende zaken, maar de twee kanten van
één en dezelfde medaille.

 Het beleid
Op basis van visie op de omgeving en vandaaruit geredeneerd de missie (rol) die DVV wil gaan spelen in die
omgeving, kun je het verenigingsbeleid opstellen. Het bestuur kiest ervoor uitgangspunten te benoemen en de
uitwerking daarvan samen met de leden te doen. Ten behoeve daarvan wordt een door het bestuur
aangestuurde projectstructuur in het leven geroepen met een professionele en ervaren projectleider. Deze
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structuur zal vooralsnog drie jaar bestaan met elk jaar een evaluatie in de ALV.
Het beleid wordt opgesteld voor de periode 2015 – 2020. Wanneer de ALV van 20 maart 2015 de in dit
document geformuleerde uitgangspunten kan onderschrijven stelt de projectleider de implementatieagenda op
en als deze door het bestuur is vastgesteld gaat de ontwikkeling beginnen!

 Beleidsuitgangspunten ‘Met plezier presteren’
Het beleid begint bij de twee hartkamers. Met plezier presteren gaat over voetbal. De centrale functie hierin is
het voetbaltechnisch hart. Een hart binnen een hart… dat staat voor de verbinding tussen methodisch en
technisch goed voetbalaanbod in combinatie met het ontwikkelen van mensen. De nadruk ligt dan automatisch
op onze jeugd. De belangrijkste uitgangspunten voor beleid van deze hartkamer zijn:

o Investeren in voetbal door te investeren in trainers
o Focus op jeugd en naadloze doorstroming
o Het eerste elftal als stabiele tweedeklasser
o Binnen 3 jaar alleen eigen leden als spelers
o Financieel faciliteren van spelers stopt per seizoen 2015/16
o Spelers van buiten worden alleen aangetrokken als dit echt nodig is voor klassebehoud en dit

geen eigen spelers in de weg staat. Deze spelers van buiten kunnen een toereikende
onkosten- cq. reiskostenvergoeding krijgen.

o Financieel faciliteren van teams gebeurt alleen als dit aantoonbaar bijdraagt aan de vereniging
als geheel.

o Spelers en trainers van selectie-elftallen dragen bij aan de ontwikkeling van spelers in andere
teams en de maatschappelijke rol van DVV;  financieel gefaciliteerde teams en de trainers
hebben hierin een voortrekkende rol

 Beleidsuitgangspunten ‘Maatschappelijke betrokkenheid’
De tweede hartkamer is die van de maatschappelijke betrokkenheid. Zowel intern de club als in de Duivense
maatschappij. Kern hiervan zijn activiteiten en faciliteiten. Er zijn weer vrijwilligers die hier hun schouders onder
zetten. Daardoor is er weer vers bloed die deze functies nieuw leven inblazen, doen groeien en potentie geven.
De belangrijkste uitgangspunten voor beleid van deze hartkamer zijn:

o Verbinden activiteit en faciliteit
o Richten van de ondersteunende functies binnen DVV op de twee hartkamers
o Opzetten op voetval gerichte activiteiten: toernooien, clinics, etc.
o Opzetten maatschappelijke activiteiten: betrekken vereenzaamde mensen, opvang voor

kinderen van werkende ouders, kinderfeestjes, etc.
o Opzetten verenigingsactiviteiten
o Betrekken selectiespelers en trainers in de activiteiten
o Genereren financiële middelen die aangewend kunnen worden in de hartkamer ‘met plezier

presteren’
o Afbouw betaald vrijwilligerswerk

 Beleidsuitgangspunten financieel beleid
Ook DVV ontkomt er niet aan: een gezonde vereniging staat op een fundament van gezond financieel beleid.
Uitgangspunt is de tussenbalans en winst/verliesrekening van 31 december 2014. Deze laat zien dat
ongewijzigd financieel beleid leidt tot negatieve resultaten. En derhalve wordt het financieel beleid aangepast.
De uitgangspunten voor dit financieel beleid worden in de vier categorieën onderstaande categorieën gezocht.

o Bezuinigingen op kosten
o Ombuiging van budgetten
o Vergroten opbrengsten
o Algemene maatregelen



Informatiegids Voetbalvereniging Door Vriendschap Vooruit

- 7 -

Informatiegids seizoen 2017/2018

(Bijvoorbeeld: beleid voorzieningen, liquiditeitsbegroting, scheiden fondsen en de algemene
rekening etc.)

Het bestuur heeft het voornemen de bovenstaande uitgangspunten samen met de leden uit te werken in
concrete voorstellen en acties!

Bestuur DVV d.d. 20 maart 2015
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3 Organisatie

Hier wordt beschreven hoe de taken en verantwoordelijkheden bij DVV georganiseerd zijn.

Dit is onderverdeeld in:

Verantwoordelijkheden
Commissies
Werkzaamheden van de commissies
Organigram

Verantwoordelijkheden

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen DVV en wordt gevormd door alle DVV leden.
Ook de ouders van jeugdleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV
wordt jaarlijks in november gehouden en dat doen wij in het DVV clubhuis. Naast een terugblik, wordt er ook
vooruitgekeken en eventueel bepaalde zaken door het DVV bestuur ter besluitvorming aan de leden
voorgelegd. Hier worden dus keuzes gemaakt,die voor alle leden bindend zijn! Denk hierbij aan onderwerpen
op het gebied van accommodatie, contributie, kleding en voetbalzaken.

Bestuurlijk
Het bestuur van DVV is door de Algemene Leden Vergadering gedelegeerd aan ‘het dagelijks bestuur’ (hierna
te noemen: DVV bestuur). Het DVV bestuur formuleert vanuit 'ons geloof' (de visie en missie) het DVV beleid en
stelt in samenspraak met de managers de onderliggende doelen en tijdpad vast.

Operationeel
De operationele taken en verantwoordelijkheden welke uit het DVV beleid en onderliggende doelen en tijdpad
voortvloeien, zijn vanuit het bestuur gedelegeerd aan de managers en hun commissie. De managers en alle
mensen die binnen de diverse DVV commissies actief zijn, zorgen voor de uitvoer en verdere ontwikkeling van
de operationele taken binnen de vereniging.
Heb je vragen, richt je dan eerst tot hen.

Iedereen
Samen met alle leden, ouders en vrijwilligers zijn wij verantwoordelijk dat wij streven naar een leuke, mooie,
veilige, leerzame en goed georganiseerde vereniging waar iedereen proactief zijn bijdrage aan levert. Onderga
het niet, maar wordt onderdeel van onze mooie vereniging. DVV-ers hebben gedragsregels “hoe met elkaar om
te gaan.” Voor meer informatie zie de DVV gedragscode in het menu bij ‘Fair Play’.

School – Maatschappelijke stage
Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage bij DVV doen. Binnen nagenoeg alle commissies is er werk dat
onder maatschappelijke stage kan vallen. Meer weten? Vraag hiernaar bij P&O (dit kan per email) of bij de
manager van een commissie.



Informatiegids Voetbalvereniging Door Vriendschap Vooruit

- 9 -

Informatiegids seizoen 2017/2018

Commissies
De commissies vormen het ‘bottenstelsel en de spieren‘ van DVV. Zonder de commissies en haar
werkzaamheden is het onmogelijk DVV te laten bewegen, het hart te laten tikken en dus te laten leven. Met
welke energie en gezondheid DVV leeft, wordt door de gezamenlijke inzet van onder meer spelers, ouders en
vrijwilligers bepaald. Of te wel: jij bent heel belangrijk en hard nodig om DVV optimaal te laten leven en vitaal te
houden!

De commissies op een rij
Om dit te bereiken vormen de onderstaande commissies het ‘bottenstelsel en de spieren‘ van DVV:

Accommodatie
Activiteiten
Administratie
Bestuur
Clubbladredactie
Coördinatoren
Fair Play
Kantine
Kleding
Media Innovatie Team (o.a.: website, sociale media en beheer van hard- en software)
Medische zaken
Opleiding
Personeel & Organisatie
Scheidsrechters (arbitrage)
Sponsoring
Toernooien
Voetbal Jeugd
Voetbal Senioren
Wedstrijdsecretariaat

Werkzaamheden van de commissies
Hieronder tref je per commissie een korte beschrijving van hun takenpakket aan.

1 Accommodatie
De accommodatiecommissie is een groep vrijwilligers die zich onder meer bezig houdt met:

 het toonbaar maken en toonbaar houden van het sportpark, voorbeelden zijn:
 het onderhoud aan het groen, snoeien en onkruidbestrijding;
 het grotendeels zelf onderhouden van de paden en de gebouwen;
 het repareren en onderhouden van materialen welke nodig zijn om het voetbal mogelijk te maken;
 het zorgen dat er op zaterdag en zondag bezetting in de accommodatie is om de elftallen te voorzien

van materialen om te voetballen (kleedkamer, veld, bal, hesjes etc.) en in de rust de spelers en
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begeleiding te voorzien van limonade, thee of koffie;
 ook het reserveren van vergaderruimte voor bijvoorbeeld overleg met spelers, begeleiding en opleiding,

kun jij via de accommodatiecommissie regelen.

2 Activiteiten
De activiteitencommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die diverse activiteiten voor de DVV leden
organiseren. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van het kijken naar een ‘WK-voetbalwedstrijd’ in het
clubhuis, vrijwilligersavond, sinterklaasfeest, kersttoernooi, het eren van de kampioenen en nog veel meer.

3 Administratie
De DVV administratie is onder te verdelen in de financiële administratie en de ledenadministratie. De financiële
administratie wordt door de penningmeester (bestuurslid) van DVV verzorgd. De ALV stelt jaarlijks een
kascommissie samen die 1x per jaar een aantal uur samen met de penningmeester samen gaat zitten om de
cijfers te controleren en uitleg te vragen.
De ledenadministratie heeft onder andere de verantwoordelijkheid van het verwerken van aan- en afmelden en
de communicatie hieromtrent met het betreffende lid en de DVV coördinator. Daarnaast verzorgt de
ledenadministratie het innen van de contributie van het lidmaatschap alsmede het innen van de borg en
maandbijdrage van het kledingfonds.

4 Bestuur
Het bestuur komt periodiek bij elkaar om het overkoepelende beleid en operationele resultaten te bespreken.
Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen portefeuille waarvoor men eindverantwoordelijk is. Dit betekent dat zij
voor dat onderdeel primair het aanspreekpunt is voor de manager alsmede voor het (mede)ontwikkelen van
visie en beleid over dit onderwerp. Het bestuurslid moet toetsen dat het in lijn met “wij geloven in” is (Missie en
visie).
Bovendien heeft zij als bestuurder een officiële rol bij interne en externe bijzondere gelegenheden als de
Algemene Leden Vergadering, bestuursdienst bij DVV 1 en naar de stakeholders als gemeente, sponsoren
Business Club Ondernemend DVV, Club van 100.

5 Clubblad redactie
De Clubbladredactie verzorgt per jaar 4 tot 6 uitgaven van het officiële clubblad van DVV te weten ‘ de DVV
Post’. De redactie zorg voor de vormgeving en samenstelling en schrijft/ bedenkt dus niet de teksten!
Inhoudelijk bepaal jij als lid wat er opgenomen wordt door stukjes en foto’s in te sturen naar de
clubbladredactie. De clubbladredactie vergadert 12x per jaar, telkens voorafgaand aan en volgend op het
verschijnen van een DVV Post.

6 Coördinatoren
De coördinator:

 is verantwoordelijk voor het voetbalwelzijn van de kinderen binnen zijn of haar leeftijdscategorie.
 stelt op basis van de waarneming van de hoofdtrainer, leider/trainers en scouts de recreatieteams

samen.
 zoekt kader voor de teams (trainer, leider, coach) en fungeert als vraagbaak voor het kader.
 assisteert de hoofdtrainer bij het samenstellen van de selectieteams.

Daarnaast bemiddelt de coördinator bij geschillen tussen ouders en kader. In voorkomende gevallen kan hij
besluiten de manager, bestuur en/of Fair Play commissie in te schakelen.
De coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarplanning en stemt dit af met de andere
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coördinatoren en de hoofd coördinator. De coördinator bewaakt deze jaarplanning en ziet toe dat alle partijen
hun werkzaamheden tijdig uitvoeren.
De coördinatoren vormen een team waarbij de hoofd coördinator eind verantwoordelijk is.

7 Fair Play
Het bestuur heeft een Fair-Play commissie benoemd. Deze commissie fungeert als een ad-hoc commissie, die
op basis van aangegeven zaken bijeenkomt. Over het algemeen zijn dit zaken die in eerste instantie niet door
de leiders/trainers, coördinatoren en managers opgelost kunnen worden. Manager P&O is voorzitter van de
Fair-Play commissie. Het Fair-Play beleidsplan is op te vragen bij de secretaris.

8 Kantine (clubhuis,incl. keuken)
De kantine draait op basis van vrijwilligheid, maar wel conform afspraak is afspraak. Er zijn een aantal vaste
leden, die zich met het beheer en gebruik van de kantine bezig houden. Zij zijn onder andere verantwoordelijk
voor bijvoorbeeld de inkopen, de roosters voor kantinediensten, de schoonmaak en uiteraard de financiële kant.
Een schoon clubhuis is een belangrijk visitekaartje en er wordt ook verwacht dat leden en gasten zijn eigen
zaken die hij achterlaat opruimt voordat hij van zijn plaats wegloopt.
Kantinedienst kan door iedereen vanaf 16 jaar gedaan worden. De taken zijn onder meer de verkoop van koffie,
thee, bier, snoep, frituur en dergelijke.

9 Kleding
De kledingcommissie is mede verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en inname van alle DVV kleding vallende
onder het kledingfonds. De leden van de kledingcommissie hebben elk een eigen leeftijdscategorie waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.
Met elkaar beantwoorden zij de mails en hebben zij periodiek een inloopavond voor de leden voor het stellen
van vragen, kleding te laten zien en kleding te ruilen.

10 Media Innovatie Team
DVV heeft onder meer een eigen website, Facebook pagina, You Tube kanaal, Twitter en Foursquare. De
website heeft een openbaar deel voor geïnteresseerde supporters, verenigingen, leden en andere stakeholders
en daarnaast een deel achter een login speciaal voor kader en leden (ouders).Doelstelling van het MIT is te
innoveren, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan informatievoorziening, het promoten van DVV en van haar
sponsoren. Daarnaast verzorgt het Media Innovatie Team het mediascherm en het systeembeheer van de
hardware en software, waaronder de computers op het wedstrijdsecretariaat. Maar ook de uitgifte van
emailadressen en DVV accounts behoort tot het takenpakket.

11 Medische zaken
1e behandellijn
De medische verzorging heeft binnen voetbalvereniging DVV een tweetal behandelkamers (EHBO kamer en
een moderne fysiotherapiekamer met zwevende vloer). In de 1e lijn kan een geblesseerde speler/speelster
terecht bij een team van sportmasseurs en EHBO-ers.

EHBO
Ook probeert DVV op trainingsavonden, wedstrijddagen en toernooidagen voldoende gediplomeerde EHBO-ers
aanwezig te hebben op het DVV sport complex. Ook leidt DVV elk jaar mensen op voor ‘eerste hulp bij
sportblessures’.
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AED
Een AED is bij DVV aanwezig en hangt bij de beheerder in de kleedaccommodatie. Jaarlijks is er een AED-
training voor mensen die EHBO-er zijn en/of het certificaat ‘eerste hulp bij sportblessures’ hebben behaald.

2e behandellijn
Doorverwijzing en ondersteuning bij Aerofit en een behandelaar of arts zal zeker gebeuren in geval er sprake is
van hersteltraining of kwetsuur of breuk.

Noot: de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de speler/ouder over hoe om te gaan met de blessure en wel of niet
raadplegen van andere specialisten. Ons advies is serieus om te gaan met het voorkomen van blessures en
zorgvuldig om te gaan met herstel en het raadplegen van de juiste professionals om erger te voorkomen.

12 Opleiding
DVV is een erkend opleidingsinstituut dat zowel interne begeleiding en opleidingen organiseert. Wij organiseren
met eigen mensen interne opleidingen en begeleiding, maar kopen op veel onderdelen ook opleidingen in.
Denk bij het inkopen van opleidingen aan EHBO en Eerste hulp bij sportblessures, maar ook aan train the
trainer sessies bij de Rene Meulensteen Techniek Academy ? en scheidrechter en trainersopleidingen bij de
KNVB. Opleiden wordt gezien als één van de manieren om de doelstelling van DVV te bereiken.
In dat kader verwacht het bestuur van DVV van het leidinggevende kader, de trainers/begeleiders, vrijwilligers
dat zij over de juiste scholing/deskundigheid beschikken dan wel bereid zijn deze te verwerven en te behouden.

De manager inventariseert jaarlijks binnen zijn aandachtsgebied de behoefte aan opleidingen/cursussen. Het
team zorgt onder meer voor de planning, materialen, trainers en uitnodigingen.
Hierbij laat hij zich met betrekking tot voetbal gerelateerde opleidingen/cursussen adviseren door de
verantwoordelijke mensen binnen voetbalzaken jeugd en senioren.

13 Personeel en Organisatie (P&O)
P&O heeft de taak de managers en coördinatoren te ondersteunen zoals bij het opstellen van
functiebeschrijvingen, werving en selectie van vrijwilligers en het opstellen van contracten.
Daarnaast heeft P&O een belangrijke taak bij de ontwikkeling van nieuw beleid zoals op het gebied van het
vrijwilligersbeleid.

De uitvoering en vormgeving van het vrijwilligersbeleid is voor een belangrijk deel een taak voor managers en
coördinatoren bij DVV, maar wordt gecoördineerd vanuit P&O.

14 Scheidsrechters (arbitrage)
De scheidsrechterscommissie draagt onder meer zorg voor opleiding, begeleiding en permanente educatie voor
iedereen die scheidsrechter wil zijn. Daarnaast bepaalt de scheidsrechterscommissie welke gediplomeerde
scheidsrechter voor welke wedstrijd bij DVV wordt ingezet. Er zijn begeleiders die met name de startende en
jeugdige scheidsrechters begeleiden en samen met hen de wedstrijd en omstandigheden evalueren. Ook
verzorgt de scheidsrechterscommissie regelmatig spelregelavonden.

Bovendien is de scheidsrechterscommissie de initiator voor het verbeteren van de omstandigheden. Denk
hierbij aan kleding en materialen voor de gediplomeerde scheidsrechters, maar ook voor de goedwillende
ouder/leider voor de wedstrijd waar geen scheidsrechter aan toegewezen is met een fluitje en een hesje dat te
verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat bij de wedstrijdcoördinator.
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15 Sponsoring
De sponsorcommissie draagt zorg voor alle zaken rondom bedrijven, instellingen, instanties en particulieren die
in ruil voor marketing-uitingen DVV wil bijstaan in een bijdrage in natura of geld. De sponsorcommissie komt
periodiek bij elkaar. Er zijn verschillende taken binnen de sponsorcommissie van administratie, organiseren van
evenementen, relatiebeheer en acquisitie. Daarnaast coördineert de sponsorcommissie de feitelijke afspraken
met sponsoren zoals het ophangen van reclameborden, drukken van logo’s op kleding en plaatsen van
advertenties in het clubblad en op de website.

16 Toernooi commissie
De toernooicommissie organiseert jaarlijks diverse toernooien. Voorbeeld is het Rabotoernooi zomertoernooi
(eind mei/ begin juni) voor mini’s, meisjesteams, D pupillen (O13 en O12), E pupillen (O11 en O10) en F
pupillen (O9 en O8). Jaarlijks wordt tijdens de Kerstvakantie voor de DVV jeugdspelers een Kerst
zaalvoetvaltoernooi georganiseerd.

De toernooicommissie draagt onder meer zorg voor het organiseren van het evenement, uitnodigen, het leuk
aankleden van de accommodatie en de dag organisatie. Per evenement kunnen er andere vrijwilligers
deelnemen aan de organisatie, denk hierbij aan het bijhouden van de score en de stand, het ophangen van
vaantjes, jeugdige scheidsrechters,het bakken van hamburgers en dergelijke.

17 Voetbal Technische Zaken Jeugd (VTZJ)
De commissie VTZ Jeugd werkt zelfstandig binnen DVV onder gedelegeerde verantwoordelijkheid van het
bestuurslid Voetbalzaken. De VTZJ moet zorg dragen voor een beter functioneren van het voetbal technisch
gedeelte en de organisatie van de jeugdafdeling en fijn afstemming met het Senioren Voetbal van DVV.

Zij stellen het voetbalbeleidsplan op en dragen zorg voor de actualisering hiervan.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor het innoveren, selectiebeleid, aanstellen en ontslaan van trainers, bepalen
van de opleidingsbehoefte, het prioriteren van de benodigde middelen om het voetbal mogelijk te maken en te
verbeteren.

Bovendien dragen zij zorg voor de communicatie van bovenstaande binnen het voetbalkader en indien nodig
naar alle leden en stakeholders van DVV.

18 Senioren voetbal
Selectie voetbal
DVV 1, DVV 2 (zondag) en Dames 1 (VR1 zondag) zijn de standaard selectie teams binnen het senioren
voetbal. Indien gewenst en van jaar tot jaar bekeken, kan DVV 3 (zondag) als extra selectie team worden
toegevoegd. Verantwoordelijk voor het selectiebeleid en de organisatie en uitvoer hiervan is de Manager
Voetbal Technische Zaken Senioren.

19 Recreatie voetbal
De coördinator Voetbal Zaken Senioren Recreatief draagt zorg voor de jaarlijkse en tussentijdse indeling van de
teams. Hiertoe onderhoud de coördinator contact met de leiders en trainers van de teams over de gang van
zaken tijdens het seizoen.
Ook maakt hij het rooster voor het draaien van de beheersdiensten in de kleedaccommodatie op de zaterdag
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en zondag, waaraan de senioren deelnemen.

20 Wedstrijdsecretariaat
Alles wat met het plannen en spelen van wedstrijden te maken heeft, d.w.z. veld-, competitie-, zaal- en
oefenwedstrijden, wordt gecoördineerd door de wedstrijdsecretarissen.
Zij zorgen voor publicatie van de wedstrijden, het voorbereiden van de wedstrijdformulieren en het vastleggen
van de uitslagen.

Het wedstrijdsecretariaat is opgedeeld in:
 Senioren/Dames
 Junioren
 Pupillen

De wedstrijdsecretaris is het communicatiekanaal van de club naar de KNVB met betrekking tot wedstrijdzaken.
Binnen DVV zijn (in principe) de Coördinatoren van de verschillende categorieën teams het aanspreekpunt van
de wedstrijdsecretaris. Dit betekent dus dat een trainer/leider contact opneemt met de betreffende coördinator
in geval van wedstrijdzaken. Indien noodzakelijk neemt de coördinator hierover weer contact op met de
wedstrijdsecretaris.

Wil jij ook meehelpen?
Al het werk in deze commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd met als doel om alle leden te kunnen laten
voetballen en deel uit te laten maken van een gezellige, veilige en leerzame sociale omgeving. Help hen door je
aan te melden bij een van de bovenstaande commissies. De contactgegevens staan vermeld in het menu onder
Contact. Vind jij meer dingen leuk of weet jij niet bij wie jij je het beste kunt melden, kun jij altijd met P&O
contact opnemen.
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Organisatieschema DVV
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4 Club kleuren DVV

Clubkleuren
DVV heeft standaard de volgende wedstrijdkleuren:
oranje shirt, witte broek en oranje kousen met een witte boord.

DVV heeft ook voor voetbalkader en andere vrijwilligers een kledinglijn vastgesteld.

Een totaaloverzicht treft u hieronder aan.

Spelers
Shirt: oranje (thuis), wit (uit)
Broek: wit
Kousen: oranje met witte boord
Trainingspak: antraciet met oranje
Slidingbroek: wit
Reserve tenue: shirt wit

Keepers
Shirt: zwart of groen
Broek kort: zwart
Broek lang: zwart
Kousen: zwart
Reserve shirt: paars met blauw

Kader en vrijwilligers
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All weather jacks teamstaf: zwart met oranje
Winterjas: zwart
Trainingspak: antraciet met oranje
Polo/shirt voetbalkader: zwart/antraciet
Polo overige vrijwilligers: oranje
Bestuur en managers: wit

Scheidsrechters
Shirt: blauw-antraciet
Broek: antraciet
Kousen: antraciet
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5 Aansprakelijkheid en verzekeringen

Wellicht overbodig, maar toch willen wij u namens het bestuur wijzen op het feit dat DVV NIET aansprakelijk
kan worden gesteld voor beschadigde en/of zoekgeraakte eigendommen. Voor de mensen die waardevolle
spullen meenemen naar DVV hebben wij de tip om deze tijdens een training of wedstrijd in bewaring te geven
bij bekenden van u die komen kijken (bij voorkeur) of bij de dienstdoende mensen van accommodatiebeheer.
Echter, deze laatsten kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien, om welke reden
dan ook, iets wordt beschadigd of zoek raakt. Geadviseerd wordt om waardevolle spullen NIET mee te nemen
naar trainingen en/of wedstrijden.
De DVV leden die zijn aangemeld bij de KNVB zijn voor de wedstrijden en trainingen verzekerd conform de
KNVB verzekering. Voor meer informatie stuur een mail naar: secretaris@dvvduiven.nl

Vervoer naar uitwedstrijden
Het vervoer naar uitwedstrijden dient door de teambegeleiders in samenwerking met de ouders/verzorgers van
jeugdleden te gebeuren. De teambegeleider maakt daarover afspraken. Rij voorzichtig en zorg dat u weet waar
en wat de eindbestemming is.

Extra regeling voor vervoer van kinderen in de auto
De bestuurder moet minimaal een WA autoverzekering hebben plus een inzittenden verzekering. De auto moet
tevens APK zijn goedgekeurd. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Men mag niet meer
personen vervoeren dan wettelijk is toegestaan (4 volwassenen, of 2 volwassenen en 3 kinderen).
Personenbusjes maximaal 9 personen inclusief bestuurder. Geadviseerd wordt dat in de auto een brandblusser
aanwezig is. De bestuurder mag geen geestverruimende middelen (zoals alcohol en drugs) gebruiken voor en
tijdens het vervoer van spelers.
Voorin en achterin de auto moet de bestuurder en de passagiers gebruik maken van de beschikbare gordels.
Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,35 meter met een maximaal gewicht van 36 kilo moeten zowel
voorin als achterin gebruik maken van een kinderzitje of zitting verhoger van een goedgekeurd merk. De
driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet. In auto’s zonder gordels mogen kinderen korter dan 1,35
meter alleen achterin worden vervoerd. Op www.anwb.nl kunt u uitgebreide en de meest actuele informatie
omtrent bovenstaande regels vinden.

Voetballen na sluitingstijd
Voetballen na sluitingstijd was tot voor kort mogelijk op het kunstgrasveld voor de leden van DVV. Na de vele
vernielingen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden heeft het bestuur moet besluiten dit niet langer meer toe
te staan. Er zijn bordjes geplaatst met verboden toegang; dit betekent dus dat je niet meer na sluitingstijd het
terrein op mag. Indien dit toch gebeurd zal de politie worden ingeschakeld.
Het is jammer dat de goeden onder de kwaden moeten lijden maar het bestuur vindt dat zij geen andere keus
heeft.
Tijdens de openingstijden kan er, indien er geen training of wedstrijd plaatsvindt, op het kunstgrasveld
gevoetbald worden. Het sportpark kan dan gewoon via de hoofdingang worden betreden.
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6 Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Binnen DVV willen wij aan alle leden een prettige en veilige omgeving bieden om te voetballen. Om dit
maximaal te kunnen waarborgen gelden er binnen de vereniging een aantal regels hoe we met elkaar om willen
gaan en waaraan ieder lid geacht wordt zich te houden.
Daarnaast hebben we binnen de vereniging een aantal organen waar alle leden een melding kunnen doen in
geval er zich binnen de vereniging zaken voordoen waarvan men vindt dat deze niet tot algemeen
aanvaardbaar gedrag behoren, zowel wanneer een lid rechtstreeks met zulk soort gedrag te maken krijgt als
ook wanneer men getuige van (mogelijk) ongewenst gedrag is.
DVV heeft de volgende organen waar leden een melding kunnen doen in geval er zaken spelen die niet binnen
de waarden en normen van de vereniging passen.

1. De Vertrouwenscontactpersoon
Waar ieder lid volstrekt vertrouwelijk een melding kan doen. De vertrouwenscontactpersoon kan
vervolgens in overleg met de melder nagaan hoe betreffende zaak verder behandeld kan worden.

2. Het Bestuur
Voor zaken die spelen en waarvan een lid vindt dat het bestuur op de hoogte moet zijn van betreffend
voorval; dit kunnen zaken betreffen omtrent gedrag van leden, vrijwilligers binnen de vereniging die
(nog) geen lid zijn en/of bezoekers van DVV. Indien nodig geacht door het bestuur kan nader
onderzoek worden ingesteld of direct door het bestuur maatregelen worden genomen om herhaling van
gemeld gedrag te voorkomen.

Voor contactgegevens zie de DVV site.

Naast de mogelijkheid om achteraf bij bovenstaande organen melding te doen van ongewenst gedrag wil DVV
ook vooraf maximaal bewerkstelligen dat er geen ongewenst gedrag optreedt. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld ongewenst gedrag in een gezagsverhouding leiding – jeugdlid en de omgang met kwetsbare
groepen of leden binnen de vereniging.
DVV is toegelaten tot de regeling gratis VOG. De Overheid biedt daarom DVV de mogelijkheid aan de juiste
voorwaarden op gebied van preventie te voldoen, om voor ieder lid kosteloos een VOG aan te vragen.
De VOG is een verklaring die DVV dus kosteloos kan aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(MVJ) en waarin verklaard wordt dat na onderzoek door MVJ op vooraf aangegeven aspecten met betrekking
tot betreffende persoon geen bezwaren gebleken zijn voor het uitvoeren van de beoogde functie binnen de
vereniging.

De aspecten waarop getoetst zal worden zijn de aspecten onder categorie 8, Personen, van de VOG:
84: belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85: belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals mensen met een handicap.

DVV vraagt voor alle vrijwilligers die een kaderfunctie uitoefenen binnen de jeugd een VOG aan. Uitgangspunt
is hierbij dat ieder kaderlid ook werkelijk lid is van DVV. Na het aanmelden door DVV ontvangt men een e-mail
(zie ook uitleg hieronder) waarin wordt aangegeven hoe men een VOG kan aanvragen t.b.v. de kader rol bij
DVV. Na een aantal weken ontvangt men vervolgens de VOG thuis. Een kopie van de VOG moet direct na
ontvangst aan de Ledenadministrateur van DVV worden aangeboden.
Wellicht ten overvloede willen we hierbij wel vermelden dat het aanvragen van een VOG voor jeugdkaderleden
een algemeen karakter heeft en niet is gebaseerd op enige (negatieve) ervaring met thans aanwezige
kaderleden. Het dient uitsluitend het preventieve doel dat wij als vereniging goed en binnen de algemene
waarden en normen willen handelen. Op deze wijze zorgen we er voor dat alle kaderleden op dezelfde wijze
worden behandeld.
Invoering van de VOG vindt m.i.v. seizoen 2015/2016 plaats. Jeugdkader dat vanaf 1-1-2016 geen geldige
VOG bij DVV heeft ingeleverd kan en mag geen jeugdkader functie meer uitoefenen. Het is van belang dat het
betreffende DVV lid beschikt over een DigiD. Hiermee communiceert het DVV-lid met MVJ.
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M.i.v. seizoen 2017-2018 moeten ook alle vrijwilligers die vallen onder de commissie Medische Zaken in het
bezit zijn van een geldige VOG.

De geldigheidsduur van een VOG is door het DVV bestuur vastgesteld op maximaal 3 jaar. Deze is dus geldig
in het seizoen van aanvraag en de twee opvolgende seizoenen. Daarna moet er dus een nieuw document
worden aangevraagd.

Indien men vragen heeft over deze procedure met betrekking tot de VOG dan kan men zich wenden tot de
ledenadministratie, de vertrouwenscontactpersoon of eventueel het bestuur.
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7 Voetbalzaken - algemeen

In dit hoofdstuk vind je informatie met betrekking tot algemene voetbalzaken; onderwerpen die van toepassing
zijn voor alle voetballende leden en teamleiding. Het bestaat uit volgende onderwerpen:

 Teambegeleiding
 Spelerspas
 Wijziging wedstrijden en afgelastingen
 Wedstrijdformulier en uitslagbriefje
 Speeldagenkalender en Schoolvakanties
 Gebruik velden
 Minimaal aantal spelers en invallers bepaling
 Dispensatiespelers
 Ballen
 Reserve shirts
 Boete
 Oefenwedstrijden
 Begeleiding van trainer en leider
 Kampioenschap
 Regelen van toernooien
 Materialen
 Communicatie
 Direct rode kaart
 Overige KNVB informatie

TEAMBEGELEIDING

Wat doet een teamleider?
Elk DVV team heeft een teambegeleider en/of een trainer/coach. Dit kan soms dezelfde persoon zijn. Er kunnen
ook meerdere leiders bij een team betrokken zijn. De leider is een ouder uit het team. De trainer/coach verzorgt
onder meer de trainingen, maakt de opstelling en doet de wedstrijdbesprekingen. DVV streeft ernaar om
minimaal voor de selectie elftallen een gecertificeerde trainer/coach aan te stellen die bij voorkeur geen eigen
kinderen in het team heeft voetballen.
De teambegeleider draagt zorg voor de organisatie rondom het team. Voorbeelden hiervan zijn: vervoer,
kleding, vervangende spelers, extra activiteiten als aan het eind van het voetbaljaar met het team meehelpen bij
het onderhoud en netjes maken van het sportcomplex, en het verzorgen van het (digitaal-) wedstrijdformulier of
uitslagbriefje.
De leider stelt van zijn team een lijst samen met tenminste de volgende informatie: Naam, Adres, Woonplaats,
telefoonnummer en email adres. Je kunt hier bijvoorbeeld ook de namen van de ouders, geboortedatum van de
speler, wasbeurt kleding voor de ouder en welke vrijwilligerstaak (trainer, grensrechter e.d.) iemand binnen het
team uitvoert toevoegen.

Thuiswedstrijden
Bij thuiswedstrijden heb je het als leider wat drukker. Meld je bij het wedstrijdsecretariaat. Daar hoor je (of zie je
op het tv scherm) of de tegenstander er al is, wie de scheidsrechter is, op welk veld je speelt en welke
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kleedkamer je hebt. Neem ruim de gelegenheid om voor de wedstrijd het verplichte KNVB digitaal
wedstrijdformulier in te vullen via de KNVB Wedstrijdzaken App (niet voor E en F). Dit kan ook thuis gedaan
worden. Meer info over de werking van het digitaal wedstrijdformulier vind je op de KNVB Website
(www.knvb/nl/assist).
Wees verder gastheer voor de tegenstander en de scheidsrechter en ontvang hen op een vriendelijke manier.
Als je leider van een F of E team bent dat de eerste wedstrijd van de dag speelt, wordt er van je verwacht dat je
eventueel samen met andere leiders of ouders de verplaatsbare pupillen doelen uitzet (op grasveld goed in de
grond vastzetten met de pinnen welke aan het doel vast zitten). Sleutel van de pupillen doelen op het grasveld
en het kunstgrasveld zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat. De scheidsrechter (aangewezen door DVV of
een ouder) kan de wedstrijdbal ophalen bij het wedstrijdsecretariaat. Speel je als laatste F of E team op een half
of kwart veld dan wordt er van je verwacht dat je eventueel samen met de andere leiders of ouders de pupillen
doelen weer opruimt en de sleutel en de wedstrijdbal terugbrengt bij het wedstrijdsecretariaat. In de pauze kan
jij met jouw team naar de kleedkamer en krijgen alle teams thee of limonade. Gelieve de thee of limonade voor
je team zelf op te (laten) halen. Ook dat van de tegenstander. Regel dat van te voren met de vaste beheerder.
Het kan zijn dat de leiders van de gasten gewend is dat hij bij zijn eigen club op het veld moet blijven tijdens de
rust. Wijs de leider van de tegenpartij erop dat er in de kleedkamer limonade staat en dat de leiders koffie of
thee kunnen krijgen.

Uitwedstrijden
Kijk bij uitwedstrijden even waar de tegenstander speelt. Let erop dat je onthoudt wat de naam van het
sportpark is (kan een andere naam dan de naam van de voetbalclub zijn) en niet alleen het adres. Kan ook
handig zijn bij het gebruiken van een navigatiesysteem. Wegwijzers verwijzen bijna altijd naar de naam van het
sportpark.
DVV vergoedt, m.i.v. seizoen 2014/2015 ongeacht de reisafstand, geen reiskosten aan teams. worden er geen
reiskosten vergoedingen meer verstrekt m.b.t. uitwedstrijden.

Vragen van spelers en ouders
Als jij vragen of opmerkingen hebt, is de teambegeleider de eerst aangewezen persoon om mee te praten.

SPELERSPAS
Sinds het seizoen 2017-2018 is de digitale wedstrijdpas van toepassing. Alle spelende leden vanaf de D
pupillen moeten een foto ter beschikking stellen, hetzij door deze aan te leveren bij de ledenadministrateur,
hetzij deze zelf aan het begin van het seizoen te uploaden via de KNVB wedstrijdzaken App De spelerspas
wordt digitaal samengesteld middels de gegevens van het lid, welke zijn vastgelegd in de ledenadministratie
(Sportlink). Meer info over de werking van het digitaal wedstrijdformulier vind je op de KNVB Website
(www.knvb/nl/assist).
Op deze spelerspas staat een pasfoto en de persoonsgegevens van de betrokken speler. De scheidsrechters
zijn verplicht om voor elke wedstrijd de spelerspassen te controleren via het digitale wedstrijdformulier op hun
telefoon/tablet. Is er voor een speler vanaf de D-jeugd GEEN SPELERSPAS betekent dit dat de speler NIET
kan MEESPELEN.

WIJZIGING WEDSTRIJD EN AFGELASTINGEN
Vooral aan het begin van het seizoen komt het voor dat wedstrijden of aanvangstijden worden gewijzigd. De
regie hierover is in handen van de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdwijzigingen verwerken zij. De wijzigingen
worden door de wedstrijdsecretaris aan de teamleiders/ trainers doorgeven. De wedstrijdprogramma’s en
wedstrijdtijden die op Voetbal.nl staan zijn in principe juist, tenzij de wedstrijdsecretaris aan de teamleiding heeft
doorgegeven dat deze onjuist is. Daarnaast wordt het wedstrijd programma ook op de DVV website
gepubliceerd. Ook wordt bij de wedstrijden de aangestelde (KNVB- of DVV-) scheidrechter vermeld. Voetbal.nl
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is altijd het meest up to date.

WEDSTRIJDFORMULIEREN EN UITSLAGBRIEFJES
Bij competitie- en bekerwedstrijden vanaf D -pupillen en hoger is het verplicht het KNVB digitaal
wedstrijdformulier in te vullen via de KNVB Wedstrijdzaken App. Dit kan al thuis worden voorbereid. Meer info
over de werking van het digitaal wedstrijdformulier vind je op de KNVB Website (www.knvb/nl/assist). Voor
meer info kun je je ook wenden tot de betreffende wedstrijdsecretaris.

Op het wedstrijdformulier mogen alleen spelers vermeld worden die ook daadwerkelijk spelen en waarvoor dus
een spelerspas aanwezig is. Als een team speelt met rugnummers (ook in de recreatieklasse) is men verplicht
deze rugnummers te vermelden.

Uitslagbriefjes
Voor de E- en F-pupillen zijn officiële digitale wedstrijdformulieren niet van toepassing. Alleen de uitslagbriefjes
van deze wedstrijden moeten worden ingevuld. De uitslagenbriefjes inleveren bij de dienstdoende
wedstrijdcoördinator op zaterdag.

SPEELDAGENKALENDER EN SCHOOLVAKANTIES

Per seizoen wordt door de KNVB een zogenaamde speeldagenkalender opgesteld. Afhankelijk van de
categorie waarin je team in de competitie uitkomt kun je hierin terug vinden welke wedstrijddagen er over het
gehele seizoen staan ingepland voor jouw team.
Uiteraard kun je het 2-wekelijkse programma van je team terugvinden op voetbal.nl, op de DVV site en wordt je
geïnformeerd door de teamleiding.

Duiven valt met haar vakantieperiode onder Zuid Nederland en heeft in het voetbal ook te maken met clubs
welke met haar vakantieperiodes tot Midden Nederland behoren.

GEBRUIK VELDEN

Pupillen wedstrijd
Tijdens een pupillen wedstrijd is het NIET toegestaan om op de middenlijn van het hele veld te gaan staan,
zodat de teams die er naast voetballen hier geen hinder aan ondervinden.

Glaswerk verboden
Neem nooit glaswerk mee op het veld, want als dit achterblijft kan het grote gevolgen hebben. De veiligheid van
iedereen die hier traint, een balletje op wil trappen of een wedstrijd op moet spelen, breng je hiermee in gevaar.
Het glas kan niet weg en maakt bovendien het kunstgrasveld stuk.

Opruimen vuil
Met regelmaat wordt er op de mat en er direct omheen afval als sigarettenpeuken, flesjes en pakjes drinken
aangetroffen. Op meerdere plaatsen rondom het kunstgrasveld, maar ook op andere plaatsen op het park staan
prullenbakken. Als we zelf zorgen dat het netjes blijft en elkaar hier aan blijven herinneren als iemand het
vergeet, dan blijft het een geweldig park waar we met elkaar heel veel plezier aan kunnen beleven.
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Roken langs de velden en gebruik kauwgom
Toeschouwers zijn geweldig en geven een extra sfeer. Om te voorkomen dat sigaretten en kauwgom blijvend
om de velden heen blijven liggen, vragen wij jullie de sigaretten en de kauwgom op te ruimen en in de
prullenbak te doen.
Vandalisme - spreek mensen erop aan en/of meld dit bij de mensen van de accommodatie, voetbalzaken of
bestuur.

Hoofdveld
Het hoofdveld wordt voornamelijk gebruikt voor DVV 1 en 2 (zondag), A1, B1, C1 en D1.
Aan het eind van het seizoen wordt het hoofdveld ook ingezet bij de eigen DVV toernooien.
In alle andere gevallen bepaalt het wedstrijdsecretariaat of een ander team op het wedstrijdveld een wedstrijd
kan voetballen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als alle andere velden bezet zijn als gevolg van beker en competitie
verplichtingen.

Kunstgrasveld gebruiksregels
Het kunstgrasveld is een geweldige aanwinst voor onze club: zo blijkt telkens weer dat ook voor en na
voetbalwedstrijden de DVV-jeugd massaal gebruik maakt van het kunstgras om lekker op het doel te schieten
of met zelf gemaakte teams een lekker partijtje voetbal te spelen. Hartstikke goed! Maar… er zijn wel
gebruiksregels nodig, want ook een kunstgrasveld is zeker NIET onderhoudsvrij.

Schoeisel
Voor kunstgrasveld bestaan andere schoenen dan de grasveldschoenen. Dit is om een aantal redenen. Zo
zullen bij het gebruik van grasveld- schoenen op kunstgras de voorste noppen sneller slijten door de wrijving
met het rubber in het kunstgras. Een andere reden is dat met kunstgrasschoenen de wendbaarheid en stabiliteit
anders kan zijn. Wil je hier meer over weten en de verschillen tussen een grasvelden een kunstgrasveldschoen
zien, dan kan onze kledingleverancier (of een andere sportzaak) jou hier vast meer over vertellen.

Bevroren grasmat en opdooi
In geval van vorst is het opletten geblazen: ook al is het kunstgrasveld langer te betreden, toch kan het keihard
worden en de veiligheid van spelers in gevaar brengen. In geval van dooi kan het ook beter zijn niet op het
kunstgras te lopen, omdat dit schade kan aanrichten. Weliswaar niet direct zichtbaar, maar we gaan het merken
in kuilen en hobbels op het veld en de investering die gedaan moet worden in het onderhoud.

Gebruik materialen
Op het kunstgrasveld zijn alleen de grote mobiele goals te gebruiken. Let wel op dat deze niet op het veld
vastgezet kunnen worden en daarom om zouden kunnen vallen. De reden dat wij geen kleine mobiele doeltjes
gebruiken, is omdat deze veel makkelijker kunnen omwaaien en dat is niet veilig. Dat is de reden dat er vier
vaste pupillen doeltjes op het veld aanwezig zijn. Ook andere materialen als pionnen en dergelijke zijn gewoon
te gebruiken. Gebruik materialen (als de pupillendoeltjes) op het kunstgrasveld, ruim dan na afloop van alles op.
Draag de materialen, maar schuif of sleep ze niet over het veld.

Spring niet over de omheining heen en gebruik de matten
Gebruik de poortjes om de velden te betreden en veeg na afloop zoveel mogelijk ook even de onderkant van de
schoenen op de matten bij de poortjes af. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het rubber het hele
complex over gaat en wellicht elders tot extra werkzaamheden en overlast zorgt.
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Kauwgom gebruik
Gooi geen kauwgom op het kunstgrasveld. Dit belemmert in sommige gevallen het onderhoud aan de velden,
omdat de vezels aan elkaar plakken en er kauwgom in de machine terecht.

SPEELTIJDEN

De KNVB hanteert voor beker- en competitiewedstrijden het volgende aantal speelminuten per leeftijdsgroep:

Senioren                     2 x 45 minuten

Senioren 35+             1 x 20 minuten (toernooi/-reeks)

O19 - junioren            2 x 45 minuten

O17 - junioren            2 x 40 minuten

O15/O14 - junioren    2 x 35 minuten

O13/O12 - pupillen    2 x 30 minuten

O11/O10 - pupillen    2 x 25 minuten half veld (9x9 2x 30 minuten groot veld)

O9/O8 - pupillen 2 x 20 minuten kwart veld

Mini’s worden niet in de KNVB competitie ingeschreven, maar hebben wel training, indien mogelijk interne
wedstrijden en kunnen met toernooien meedoen.

MINIMAAL AANRTAL SPELERS EN INVALLERS BEPALINGEN

Minimaal aantal spelers
Er dienen ten minste zeven spelers op het veld te zijn voordat een wedstrijd kan aanvangen. Dat betekent dus
dat als een team minimaal zeven spelers heeft, men verplicht is te spelen. Als men niet speelt, dan krijgt het
team een straf van de KNVB met daar- aan verbonden een boete en eventueel puntenmindering.

Heren senioren Max. aantal wisselspelers
Standaardklassen Topklasse t/m 5e klasse - 3 (incl. doelverdediger)
Reserveklassen Cat. A Res. Hoofdkl. t/m Res. 3e klasse - 5 (incl. doelverdediger)
Reserveklassen Cat. B Res. 4e klasse en lager - 5 + doorwisselen
Bekercompetities heren Categorie A - 3 (incl. doelverdediger)
Bekercompetitie heren Categorie B - 5 + doorwisselen
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Damesvoetbal Max aantal wisselspelers
Zaterdag en zondag Cat. A Hoofd-, 1e – en 3e klasse - 3 (incl. doelverdedigster)
Zaterdag en zondag Cat. B 4e- en 5e klasse - 5 + doorwisselen
Bekercompetities vrouwen Categorie I en II - 3 (incl. doelverdedigster)
Bekercompetitie vrouwen Categorie III - 5 + doorwisselen

Jeugdvoetbal Max. aantal wisselspelers
Junioren: Categorie A eredivisie t/m 1e klasse - 5 (incl. doelverdediger)
Junioren: Categorie B 2e klasse en lager - 5 + doorwisselen
Pupillen: Categorie A 1e divisie t/m Hoofdklasse - 5 + doorwisselen
Pupillen: Categorie B 1e klasse en lager - onbeperkt doorwisselen
Meisjes: Categorie B alle klassen - onbeperkt doorwisselen
Meisjes: 7-tallen alle klassen - onbeperkt doorwisselen

Bij de E en F wordt op een half veld gespeeld, bij voorkeur wordt daarbij 7 tegen 7 gespeeld. Dit is niet alleen
een KNVB-regel, het is ook het beste voor de ontwikkeling van het voetbalgevoel van de individuele speler. Ga
daarom alleen in het uiterste geval (extreem koud en guur weer) meer kinderen in het veld zetten. Zorg ervoor
dat wisselspelers goed en warm aangekleed blijven.

DISPENSATIESPELERS
M.i.v seizoen 2017/2018 is het aantal dispensatiespelers niet meer persoonlijk. Per team (categorie B) mogen
een maximaal aantal dispensatie spelers (in de meeste gevallen 3) worden opgesteld, die 1 jaar ouder zijn dan
de categorie waarin het team uitkomt.. Via het digitaal wedstrijdformulier wordt door de scheidsrechter
vastgesteld of het team aan de voorwaarden voldoet.
Vraag aan de wedstrijdsecretaris van de betreffende categorie hoeveel spelers dat mogen zijn

BALLEN

Sinds een aantal jaren adviseert de KNVB in elke leeftijdsgroep het gebruik van wedstrijdballen maat 5 (grootte
van de bal). Voor alle leeftijdsgroepen zijn de ballen dus even groot! Het verschil zit in het gewicht. Op de ballen
staat aangegeven wat hun gewicht / categorie is. Let hier goed op. Het advies van de KNVB ziet er als volgt uit:
- MD, F- en E-pupillen spelen met een bal van max 320 gram;
- MB, C-junioren en D-pupillen spelen met een bal van max 370 gram;
- A/B-junioren en senioren spelen met een bal van max 453 gram.

Ieder team krijgt bij aanvang van het voetbalseizoen van DVV een sleutel en code van een eigen ballenhok. Het
kan zijn dat jij deze ballen nog met een ander team deelt. DVV streeft ernaar om elk team een eigen set ballen
voor het hele voetbaljaar in bruikleen te geven. Als er ballen kwijtraken, moet het team de nieuwe bal
vergoeden.
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RESERVE SHIRTS

Als de tegenstander in dezelfde kleur shirts speelt als DVV en DVV is de thuis spelende ploeg, dan kan de
leider of trainer bij het wedstrijdsecretariaat of bij de accommodatiebeheerder reserve-shirts (of hesjes) vragen.
Let goed op dat de shirts na afloop door het team zelf worden gewassen en tijdig door de leider of trainer
worden teruggebracht bij bij de accommodatiebeheerder. Reserveer de reserve shirts tijdig!

BOETE

De KNVB kan boetes opleggen aan één of meer spelers (Individuele tuchtzaak) of aan een geheel team
(Verenigings tuchtzaak).

Individuele tuchtzaken

Ingeval de boete een speler of meerdere spelers betreft, wordt de eventuele boete van de KNVB (bijv. gele- of
rode kaart, categorie A) door de vereniging verhaald op de speler die de boete heeft gekregen (c.q. een van
deze spelers; de spelers kunnen dit onderling verder afhandelen). De persoon in kwestie ontvangt hierover een
schrijven waarin hij of zij verzocht wordt om de boete over te maken op de rekening van de penningmeester van
DVV. Is de boete binnen een bepaalde tijd niet voldaan of is er geen andere regeling getroffen, dan kan/zal het
bestuur de speler (c.q. de spelers) een speelverbod opleggen. Alle verplichtingen van de speler(s) blijven echter
van kracht en afhankelijk van de mate van het vergrijp kan DVV ter compensatie van het schaden van de goede
naam van DVV de speler(s) een vrijwilligerstaak opleggen.

Verenigingstuchtzaken team (m.i.v. seizoen 2016/2017)
Ingeval de boete het gehele team betreft, zal DVV de boete bij de betreffende leider van het team verhalen.
DVV kan dit bij slechts één persoon volledig incasseren, waarna het team dit onderling verder kan afhandelen.
Bij niet voldoen van de boete zal het gehele team een speelverbod worden opgelegd. Dat betekent dus uit de
competitie verwijderen. Alle verplichtingen van het team blijven echter van kracht en afhankelijk van de mate
van het vergrijp kan DVV ter compensatie van het schaden van de goede naam van DVV het team een
vrijwilligerstaak opleggen.

OEFENWEDSTRIJDEN

Het is een goede gewoonte om voor teams die vrij zijn een oefenwedstrijd af te spreken. Dat kan soms intern
tegen een ander DVV team, maar het is vaak verstandiger om te oefenen tegen een team van vergelijkbaar
niveau van een andere vereniging. Het veld moet je regelen via het wedstrijdsecretariaat! Als je dit niet gedaan
hebt, gaat een ander team dit wel gedaan heeft ALTIJD voor ongeacht of jouw tegenstander dan voor niets is
gekomen!
De trainer kan – in samenspraak met de wedstrijdsecretaris van de categorie – een afspraak over een
tegenstander maken. De wedstrijdsecretarissen weten de adressen (en krijgen soms verzoeken van andere
verenigingen binnen) en ook of het mogelijk is bij DVV thuis te spelen. De wedstrijdsecretaris is
eindverantwoordelijk voor het vastleggen van (oefen)wedstrijden.
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BEGELEIDING VAN TRAINER EN LEIDER

Speltechnische ondersteuning
Het is belangrijk dat trainers weten hoe met spelers in verschillende fasen van lichamelijke en speltechnische
ontwikkeling geoefend kan worden. Voetbalzaken heeft hier een duidelijke visie in en kan u helpen met
materialen, opleiding en begeleiding (zie bij Contact voor de contactgegevens).

Cursussen en interne begeleiding
DVV heeft diverse interne en externe opleidings- en begeleidingsfaciliteiten. Vraag hiernaar bij Opleidingen en
bespreek dit met de manager binnen de categorie waar jij actief in bent of wilt zijn.

KAMPIOENSCHAP

Hieronder zijn de betrokkenheid van:
 het DVV bestuur en management
 de wedstrijdsecretaris
 overige betrokkenen

en de formaliteiten rondom de kampioenswedstrijd c.q. de huldiging van een kampioensteam van DVV
vastgelegd.

Uiteraard staat het de teams, de teambegeleiding en supporters vrij om naast de huldiging vanuit DVV meer
activiteiten te organiseren rondom een kampioenschap. Mochten er aan deze laatst genoemde activiteiten
kosten verbonden zijn, dan komen deze geheel ten laste van de organiserende partij. De organiserende partij is
verantwoordelijk voor het veilige verloop van de activiteit.

Doel is om eenduidigheid en helderheid te bewerkstelligen in het huldigen van DVV kampioenen.

1. Senioren team

 de wedstrijdsecretaris Senioren informeert het bestuur en managers van DVV 2 weken van te voren
omtrent de op handen zijnde kampioenswedstrijd;

 de voorzitter en/of het bestuurslid Voetbalzaken zijn bij de kampioenswedstrijd aanwezig. Zo nodig
kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander bestuurslid of manager;

 het bestuurslid of manager huldigt het kampioenteams na de wedstrijd of bij een speciaal
georganiseerde gelegenheid kort na het behaalde kampioenschap. Bij deze huldiging:

o wordt een toespraak gehouden door het bestuurslid of de manager
o de teamleiding (trainer(s)/leider(s)) wordt een boeket bloemen aangeboden
o het team krijgt 2 blauwe kaarten (= 40 consumpties) voor het vieren van het kampioenschap in

het DVV clubhuis;
 door het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, i.o.m. de teamleiding worden besloten tot een maatwerk

invulling van de huldiging.

2. Junioren team
 de wedstrijdsecretaris Junioren informeert het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZJ van

DVV 2 weken van te voren omtrent de op handen zijnde kampioenswedstrijd;
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 het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZJ zijn bij de kampioenswedstrijd aanwezig. Zo
nodig kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander bestuurslid, manager of Jeugd kaderlid;

 na de kampioenswedstrijd krijgt:
o krijgen alle spelers een portie friet en een glas frisdrank aangeboden in het clubhuis van DVV

(te plannen door teamleiding i.o.m. kantinecommissie);
 door het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, i.o.m. de teamleiding worden besloten tot een maatwerk

invulling van de huldiging;
 aan het einde van het seizoen worden alle Jeugd kampioensteams gehuldigd door de voorzitter of een

vertegenwoordiger van de voorzitter, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in het clubhuis. Alle spelers
van het team ontvangen de DVV Kampioensmedaille. De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor
de organisatie hiervan.

3. Pupillen team
 de wedstrijdsecretaris Pupillen informeert het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZJ 2

weken van te voren omtrent de op handen zijnde kampioenswedstrijd;
 het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZJ zijn bij de kampioenswedstrijd aanwezig. Zo

nodig kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander bestuurslid, manager of Jeugd kaderlid;
 een pupillenteam wordt binnen DVV ook gehuldigd als kampioen indien zij:

o evenveel punten hebben behaald als de kampioen in hun poule, maar een slechter doelsaldo
hebben en uitkomen in een halve competitie (voorjaar/najaar)

o kampioen zijn geworden in de Liemers Zaalcompetitie;
 na de kampioenswedstrijd:

o krijgen alle spelers een portie friet en een glas frisdrank aangeboden in het clubhuis van DVV
(te plannen door teamleiding i.o.m. kantinecommissie);

 aan het einde van het seizoen worden alle Jeugd kampioensteams (ook de zaalkampioenen) gehuldigd
door de voorzitter of een vertegenwoordiger van de voorzitter, tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in
het clubhuis. Alle spelers van het team ontvangen de DVV Kampioensmedaille. De
Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

REGELEN VAN TOERNOOIEN

De leider van een team kan zelf een voorkeur voor een of meerdere toernooien hebben. Ook kan er bij de
toernooicommissie navraag worden gedaan van welke toernooien het bekend is dat er nog plaats is en op het
gewenste speelniveau van jouw team wordt aangeboden. Via internet zijn er sites te vinden waar zowel lokale,
regionale als internationale toernooien vermeld staan en waar jij je team voor kunt inschrijven.
NOOT: geef de toernooien van jouw team door aan het wedstrijdsecretariaat en toernooicommissie. In
samenspraak met de toernooicommissie kan er afgesproken worden wie zich waar voor aanmeld. Voor meer
informatie mailto:toernooicommissie@dvvduiven.nl

MATERIALEN

Vraag bij de coördinator van jouw leeftijdscategorie na of er voor jou mogelijk materialen in bruikleen ter
beschikking staan. Soms is dit een waterzak, krat met bidons, hesjes, coachjas. Dit is afhankelijk van wat er
eerder door bedrijven gesponsord is, wat DVV zelf per team uitreikt en wat nog beschikbaar is. Indien jij zelf
een bedrijf kent die een bijdrage aan de verbetering van de faciliteiten rond een team wil sponsoren, kun jij
contact opnemen met de vrijwilligers van de sponsorcommissie via mailto:sponsorcommissie@dvvduiven.nl
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COMMUNICATIE

Postvak teams
Voor alle teams is er een postvak op het wedstrijdsecretariaat aanwezig. Leider en trainer het is verstandig hier
wekelijks te raadplegen of er voor jouw team (aanvullende) informatie in is gelegd!

Brievenbus commissies
In de hal van het clubhuis hangen brievenbussen en postvakken van verschillende commissies.

Digitale communicatie
DVV communiceert veel via Twitter, Facebook en de Website. Zorg dat je Twitter en Facebook volgt zodat je
actuele informatie snel kunt lezen en op de hoogte bent. Het advies is om minimaal een keer per week de DVV
website leest zodat je zeker weet dat je op de hoogte blijft van zaken die voor jou en jouw team van belang zijn.

Wedstrijdverslag
Jouw team heeft een eigen plek binnen de DVV website. Vraag hier een inlogcode voor aan zodat jij daar foto’s,
wedstrijdverslagen en dergelijke van en voor het team kunt plaatsen.

Email
In het website menu onder ‘Contact’ staan de contactgegevens van Bestuur & Managers en Commissies
binnen DVV. Sommige informatie is alleen te bereiken als je ingelogd bent.

Mobiel
De DVV website is ook verkrijgbaar in een leesbaar format voor mobiele telefoons.

DIRECT RODE KAART

In de praktijk blijkt dat scheidsrechters verschillend omgaan met het melden van een gegeven directe rode
kaarten. Naar aanleiding van dit gegeven heeft het bestuur van DVV, na overleg met de
scheidsrechtercommissie en de Fair-Play Commissie (FPC) van DVV het volgende bepaald:

In de A categorie wedstrijden met een KNVB scheidsrechter worden de directe rode kaarten door de
scheidsrechter vermeld op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter zendt hiervan een rapport naar de KNVB.
De KNVB zal n.a.v. dit rapport de betrokken speler een schikkingsvoorstel van de straf doen. Als de speler met
deze schikking akkoord gaat, is de zaak afgehandeld en is de straf (schorsing) definitief. Gaat de speler niet
akkoord, dan dient de speler, elftalleider en bestuur alsnog een rapport op te sturen naar de KNVB. Het is dus
zaak om altijd na een rode kaart de belangrijkste feiten te noteren voor het geval er nog een verslag gemaakt
moet worden. In alle gevallen maakt de elftalleider binnen 48 uur een verslag voor de FPC.

In de B categorie wedstrijden met een verenigingsscheidsrechter wil het nogal eens gebeuren dat de directe
rode kaart door de scheidsrechter niet wordt vermeld op het wedstrijdformulier met als gevolg dat de betrokken
speler geen straf (schorsing) krijgt van de KNVB. Hij wordt dan niet gestraft voor zijn ongewenste gedrag. Om te
voorkomen dat een speler van DVV uit de b categorie voor zijn ongewenste gedrag anders wordt behandeld
dan een speler uit de categorie a met een rode kaart in een uitwedstrijd (bij thuiswedstrijden zijn hierover al
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afspraken gemaakt met de scheidsrechtercommissie) is het zaak dat deze rode kaart te allen tijde op het
wedstrijdformulier vermeld wordt. De elftalleider van DVV verzoekt de scheidsrechter om de rode kaart op het
wedstrijdformulier te vermelden. Doet de scheidsrechter dit niet, dan dient de elftalleider dit na terugkomst te
melden bij de wedstrijdsecretaris en in alle gevallen binnen 48 uur een kort verslag te maken voor de FPC van
DVV.

Hoe te handelen bij een directe rode kaart.

1. Een directe rode kaart dient door de scheidsrechter altijd te worden vermeld op het wedstrijdformulier. Dit
geldt zowel voor de a categorie wedstrijden als de b categorie.
2. De scheidsrechter stelt altijd een verklaring op van de rode kaart voor de KNVB.
3. De verenigingsscheidsrechter van DVV zendt van deze verklaring een kopie naar de scheidsrechter-
commissie van DVV (scheidsrechter@dvvduiven.nl) en naar de FPC van DVV (fairplay@dvvduiven.nl) .
4. De directe rode kaart moet door de elftalleider worden gemeld aan de wedstrijdsecretaris
* voor pupillen: wedstrijdsecretarispupillen@dvvduiven.nl
* voor junioren: wedstrijdsecretarisjunioren@dvvduiven.nl
* voor senioren: wedstrijdsecretarissenioren@dvvduiven.nl
5. In alle gevallen maakt de elftalleider binnen 48 uur een verslag van het incident voor de FPC.

Na ontvangst van de verklaring van de verenigingsscheidsrechter en de verklaring van de elftalleider door de
FPC, oordeelt de FPC a.d.h.v. de ernst/aard van de overtreding of de speler wordt opgeroepen bij de FPC. De
speler dient aan deze oproep gevolg te geven. De commissie onderzoekt of die speler gehandeld heeft in strijd
met het Fair Play Beleidsplan van DVV en mocht dit zo zijn dan krijgt de speler een straf opgelegd door de
FPC. De FPC kan ook andere betrokkenen oproepen. Bovenstaande geldt ook voor trainers, leiders en andere
officials van DVV die een rode kaart krijgen. Hiermee proberen wij binnen DVV iedereen gelijk te behandelen bij
het vertonen van ongewenst gedrag tijdens, voor- of na de wedstrijd.

OVERIGE KNVB INFORMATIE

Ingaande seizoen 2013-2014 zijn er voor de categorie B veldvoetbal meer eenvoudige regels ingevoerd. Deze
versoepeling van de regels binnen categorie B vergemakkelijkt niet het competitieverloop op dit niveau, maar
geeft de verenigingen meer ruimte tot oplossing van voorkomende problemen. Het serieuze karakter van deze
competitie blijft echter bestaan. Tevens wordt hiermee een uniforme landelijke scheiding tussen categorie A en
B veldvoetbal gerealiseerd. De regels voor categorie A blijven gehandhaafd. Hiermee wordt een meer duidelijke
scheiding aangebracht tussen de categorie A en categorie B veldvoetbal.

Categorie A
Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbesluiten
gehandhaafd. Er zal geen vrijstelling worden verleend i.v.m. kermissen, dorps- en buurtfeesten of anderzijds.
De verenigingen kunnen de wedstrijd in onderling overleg verplaatsen naar een vroegere datum zulks met
goedkeuring van de afd. Wedstrijdzaken van de KNVB. Het omdraaien van wedstrijden is niet zonder meer
mogelijk. Ook in dergelijke voorkomende gevallen is overleg met de afd. Wedstrijdzaken van de KNVB district
Oost noodzakelijk.

 Indien een elftal door de tuchtcommissie i.v.m. niet opkomen uit de competitie wordt genomen dan
kunnen beperkingen worden opgelegd aan de onderliggende teams of elftallen en kunnen worden
uitgesloten van het behalen van een kampioenschap en/of periodetitel.
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 Aanvullend kan worden bepaald dat onderliggende teams of elftallen alleen nog buiten mededinging de
competitie kunnen uitspelen.

Categorie B
Voor seizoen 2013/14 spelen de overige seniorenelftallen in het district Oost van de KNVB in categorie B.
Verruimende maatregelen, geldend binnen alle districten, voor elftallen/ teams die uitkomen in categorie B:

 Indeling op een niveau binnen de categorie B vindt plaats op keuze van de verenigingen en is dus vrij
(m.u.v. de verplicht gepromoveerde kampioenen van het vorige seizoen). Het bestuur van de KNVB kan
echter besluiten verzoeken af te wijzen op basis van prestaties in het voorgaande seizoen.

 Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen zijn er geen extra be- perkende bepalingen van kracht
t.a.v. de speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen ressorterend onder categorie B.
Seniorenspelers in categorie B van veldvoetbalverenigingen met een zaterdag- en een zondagafdeling
mogen binnen de competities in deze categorie op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in
competitiewed- strijden uitkomen voor de vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn.

 De reserve 4e klasse heren en de 3e klasse vrouwen worden beschouwd als de opstap naar prestatief
voetbal en voor dit niveau is vrije inschrijving mogelijk. Ten aanzien van plaatsing in deze klasse beslist
uiteindelijk de KNVB district Oost of dit mogelijk is. Inschrijving voor deelname aan deze klasse
betekent automatisch dat bij het behalen van een kampioenschap of promotieplaats promotie naar de
reserve 3e klasse volgt. Verzoeken tot het niet willen promoveren worden dan ook afgewezen.

 Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.
 Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B getracht rekening te houden met

de vakanties. Indien van toepassing, wordt hiervoor door het district voor categorie B een aparte
speeldagenkalender samengesteld.

 Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode vanaf 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in
behandeling genomen. Het is toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere speeldag te
verplaatsen, desnoods nà de oorspronkelijke speeldagdatum (zulks uiterlijk in de week aansluitend van
de oorspronkelijke wedstrijddatum), maar dit kan pas geschieden nadat de door de clubs opgegeven
speeldatum door het districtskantoor akkoord is bevonden en is bevestigd. Baaldagen op de in de
speeldagenkalender genoemde inhaal- en bekerdata is niet mogelijk. Zie hieronder ook ‘Aanvulling punt
6’.
Verzoeken tot uitstel dienen uiterlijk op de dinsdag voor de wedstrijddag 12.00 uur ‘s middags in het
bezit te zijn van de afd. Wedstrijdzaken. Verzoeken met betrekking tot pupillenteams worden niet in
behandeling genomen. Voor deze teams geldt de regel dat wedstrijden vooruit gespeeld mogen worden
of uiterlijk de donderdag volgend op de oorspronkelijke wedstrijddatum.

 Binnen categorie B is de zgn. straftijdregeling van toepassing.
 Binnen de verschillende competities van categorie B zal ook voor 2013- 2014 weer sprake zijn van een

promotieregeling. De exacte invulling hiervan zal voor aanvang van het seizoen worden vastgesteld en
zal worden opgenomen in het Bewaarnummer van de KNVB Oost.

Aanvulling punt 6:
Helaas gaan verenigingsvertegenwoordigers of aanvragers er gemakshalve vanuit dat het aanvragen van
uitstel ook betekent dat de wedstrijd van het programma zal worden verwijderd. Het is echter niet altijd
vanzelfsprekend dat een verzoek wordt gehonoreerd. De competitieleider bepaalt aan de hand van het verzoek
of uitstel mogelijk is. Hierbij gelden meerdere criteria waaronder het competitieverloop, de evt. gevolgen voor de
tegenstander en de achterstand in wedstrijden. Bij een afwijzing zal de aanvrager bericht ontvangen over het
waarom en zullen adviezen worden gegeven hoe één en ander mogelijkerwijs op te lossen is. Jammer genoeg
ontvangt de KNVB vaak negatieve reacties indien aanvragen niet gehonoreerd worden en wordt het de KNVB
vaak verweten zich niet flexibel op te stellen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan de ‘spelregels’
dienaangaande die door de verenigingen zijn vastgesteld. Ingeval de behoefte bestaat tot versoepeling van de
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regels is het zaak dit via de regiovergadering kenbaar te maken.

Wat dit voor DVV betekent
KNVB competities t/m de reserve 3e klasse senioren zaterdag en zondag, 2e klasse Dames en t/m 1e klasse A
–B –C –D –E jeugd worden door de KNVB aangemerkt als A categorie prestatieve competities. De A categorie,
dit betreft in ieder geval de DVV teams Zon 1e – 2e - Zat 1 – A1 – B1 – C1 – D1 – E1. Mocht je niet zeker zijn,
vraag dit dan na bij de wedstrijdsecretaris. Vanaf de reserve 4e klasse Heren en 3e klasse Dames en lagere
Jeugd worden de competities aangemerkt als B categorie recreatieve competities.

Kunstgras (zie ook rangorde bij afgelasting)
 Algehele afgelasting

Bij een algehele afgelasting van het wedstrijdprogramma van de KNVB betekent dit ook afgelasting van
het competitie-/bekerprogramma op de kunstgrasvelden.

 Gedeeltelijke afgelasting
De elftallen die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de competitie nog een extra reeks
wedstrijden moeten afwerken (Categorie A), hebben VOORRANG tot spelen op de overige elftallen
(Categorie B). Voor wat de volgorde bij de elftallen in categorie B betreft, dient de wedstrijdsecretaris
van de vereniging te beslissen. Hierbij is van belang het aantal achterstallige wedstrijden van de
betrokken thuis- spelende elftallen, de reisafstand van de bezoekende club evenals het te verwachten
aantal bezoekers. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld
aanvangsuur door te voeren mits e.e.a. in overleg tussen beide clubs akkoord wordt bevonden. Indien
de vereniging beschikt over een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld MOETEN wedstrijden
ook op dit veld te worden gespeeld, mits wordt voldaan aan de bepalingen. Ten aanzien van de
volgorde van prioriteit geldt de hierboven geschetste situatie. Voorafgaande aan het seizoen publiceert
de KNVB een lijst, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de mogelijkheid aanwezig is dat op het
kunstgrasveld moet worden gespeeld. Bovendien verdwijnt hiermee de willekeur.

 Rangorde bij afgelasting In de afgelopen seizoenen is het (helaas) meer dan eens voorgekomen dat
wedstrijden worden afgelast die NIET afgelast hadden mogen worden. In voorkomende gevallen heeft
dit wellicht geleid tot vervelende gevolgen waarbij aan het betreffende elftal/de vereniging een boete is
opgelegd door de Tuchtcommissie en zelfs punten in mindering. Vandaar even in het kort de regelingen
hieromtrent. Indien sprake is van een mindere terreingesteldheid is de consul belast met de keuring van
de velden. Hij beoordeelt of op het speelveld wedstrijden mogen worden gespeeld en of deze
bespeelbaar is. Let wel: de consul beslist niet welke wedstrijden wel of niet doorgaan. Dit is
voorbehouden aan de wedstrijdsecretaris van de thuis spelende club. Hierbij dient in acht te worden dat
:

o de 1e elftallen, landelijke A-,B- en C-junioren (eredivisie t/m de 2e Divisie ) en de landelijke
dames (Hoofd- en 1e klasse) op een veld dienen te spelen met een speelveldafzetting; Voor
DVV betreft dit alleen de 1e elftallen zondag en zaterdag.

o voor geen enkel reserve-elftal een verplichting geldt om te moeten spelen op een hoofdveld;
o wedstrijden van categorie A te allen tijde voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B;
o rekenschap dient te worden gehouden met het feit dat op kunst- gras gespeeld MOET worden

indien dit op de accommodatie aanwezig is (en dit veld niet is afgekeurd);
o uitwijk van het 1e elftal naar kunstgras alleen mag/kan indien dit vooraf is goedgekeurd door de

KNVB;
o ALLE BEKERWEDSTRIJDEN, ongeacht niveau, dienen inzake afgelastingen te worden

beschouwd als wedstrijden van categorie A.
 Periodekampioenschappen

Voor competities die bestaan uit een oneven aantal elftallen geldt dat zal worden gespeeld in twee
periodes. In dergelijke competities zal de derde periodekampioen worden aangewezen uit de eindstand
van de reguliere competitie. Dit is het hoogst geëindigde elftal onder de klassenkampioen welke nog
niet in bezit is van een periodetitel of als vervangend periodekampioen is aangemerkt. Ter
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verduidelijking wordt vermeld dat bij de toekenning van periodes eerst de derde periodetitel wordt
toegekend waarna eventueel vervangende periode- kampioenen worden aangewezen. Verdere
informatie is opgenomen in de Regeling voor Periodekampioenschappen.

 KNVB boetes t.g.v. Rode of Gele kaarten
Wanneer een speler van DVV in een wedstrijd een gele en/of rode kaart oploopt, legt de KNVB een
boete op. De hoogte van de boete is afhankelijk van het feit of het een jeugdspeler of een seniorspeler
betreft, tevens is de aard van de overtreding bepalend voor de strafmaat.

 Directe rode kaart
Bij ontvangen van een directe rode kaart hoeft niet meer direct na de wedstrijd een
verklaring/verweerschrift worden ingevuld door de betrokken speler, aanvoerder en leider. Alleen de
scheidsrechter vult een verklaring in naar de KNVB. A.d.h.v. deze verklaring doet de KNVB aan de
betrokken speler een schikkingsvoorstel van de straf. Gaat de speler akkoord met het
schikkingsvoorstel dan is alles afgerond. Gaat de speler niet akkoord met het schikkingsvoorstel en
gaat hij in beroep, dan moet alsnog een verklaring worden ingevuld door speler, aanvoerder/leider. Het
is dus handig om direct na de wedstrijd wel belangrijke gegevens (wat er is gebeurd) te noteren zodat
men bij het invullen van de verklaring de benodigde gegevens heeft. Ook rode kaarten die in
uitwedstrijden door een verenigingsscheidsrechter van de tegenpartij wordt gegeven, moet op het
wedstrijd- formulier worden vermeld. Als dat niet gebeurd moet dat door de leider/aanvoerder worden
gemeld aan de wedstrijdsecretaris van DVV. Dit in het kader van de Fair-Play. Zo doende kan men de
straf niet ontlopen. Bij een rode kaart wordt men direct geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd! Heeft
de speler of de vereniging na die 1e geschorste wedstrijd nog geen bericht van schorsing ontvangen
van de KNVB dan mag de volgende wedstrijd weer gewoon gespeeld worden. Dit alleen wanneer de
vereniging hier geen bezwaar tegen heeft (i.v.m. de zwaarte van het voorval). Men mag dan blijven
spelen tot van de KNVB bericht van uitsluiting is ontvangen.

 Staking van de wedstrijd
Als de wedstrijd onverhoopt is gestaakt, dan wel altijd een verklaring invullen voor de KNVB en een
kopie in de postbak van de secretaris leggen (postbak secretaris is in de hal van het clubhuis) ten
behoeve van de Fair-Play commissie van DVV.

 De formulieren
De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de dienstdoende coördinator of wedstrijdsecretaris.
Bezorg een kopie van deze verklaring in de postbak van de secretaris (postbak secretaris in de hal van
het clubhuis) ten behoeve van de Fair Play commissie van DVV.

 Overig
Verdere KNVB INFO kan men verkrijgen bij de wedstrijdsecretarissen. Zij hebben middels een speciale
inlogmogelijkheid toegang tot onder meer de KNVB reglementen.

De KNVB kan boetes opleggen aan één of meer spelers (Individuele tuchtzaak) of aan een geheel team
(Verenigings tuchtzaak).

Individuele tuchtzaken
Ingeval de boete een speler of meerdere spelers betreft, wordt de eventuele boete van de KNVB (bijv. gele- of
rode kaart, categorie A) door de vereniging verhaald op de speler die de boete heeft gekregen (c.q. een van
deze spelers; de spelers kunnen dit onderling verder afhandelen). De persoon in kwestie ontvangt hierover een
schrijven waarin hij of zij verzocht wordt om de boete over te maken op de rekening van de penningmeester van
DVV. Is de boete binnen een bepaalde tijd niet voldaan of is er geen andere regeling getroffen, dan kan/zal het
bestuur de speler (c.q. de spelers) een speelverbod opleggen. Alle verplichtingen van de speler(s) blijven echter
van kracht en afhankelijk van de mate van het vergrijp kan DVV ter compensatie van het schaden van de goede
naam van DVV de speler(s) een vrijwilligerstaak opleggen.

Verenigingstuchtzaken team (m.i.v. seizoen 2016/2017)
Ingeval de boete het gehele team betreft, zal DVV de boete bij de betreffende leider van het team verhalen.
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DVV kan dit bij slechts één persoon volledig incasseren, waarna het team dit onderling verder kan afhandelen.
Bij niet voldoen van de boete zal het gehele team een speelverbod worden opgelegd. Dat betekent dus uit de
competitie verwijderen. Alle verplichtingen van het team blijven echter van kracht en afhankelijk van de mate
van het vergrijp kan DVV ter compensatie van het schaden van de goede naam van DVV het team een
vrijwilligerstaak opleggen.
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8 Medische zaken

In dit hoofdstuk vind je algemene informatie die betrekking heeft op Medische Zaken binnen DVV.

BELEID
Het (behandel)beleid is er op gericht om spelers/speelsters in een zo’n kort mogelijke tijd maar  verantwoord te
laten herstellen. Dit laatste om zoveel mogelijk recidive te voorkomen. Naast persoonlijke, curatieve
behandeling en herstel training wordt er aandacht besteed aan preventie. Deze richt zich met name op het
uitvoeren van stabiliteitsoefeningen. Door het uitvoeren van deze oefeningen worden de spieren rond een
gewricht functioneel versterk. Uiteindelijk is je lichaam bij het bewegen meer “in control”, waardoor de kans op
blessures afneemt.

VERZORGING
Een geblesseerde speler/speelster kan terecht bij een team van gediplomeerde sportmasseurs. Naast het
uitvoeren van behandelingen begeleiden we de geblesseerde speler/speelster naar volledig herstel door middel
van hersteltraining. In geval van behandeling van gecompliceerde blessures, second opinion en/of
diagnosestelling werken we nauw samen met Fysiopraktijk Henk Scholing in Westervoort en Fysiotherapie
Duiven in Duiven. Nadat een patiënt hier uitbehandeld is, wordt er in overleg een vervolgbehandelplan en/of
een hersteltrainingsprogramma samengesteld en aangeboden.

ORGANISATIE en WERKWIJZE
Het Medisch team bestaat uit 4 gediplomeerde sportmasseurs en staat onder leiding van een coördinator,
welke naast het uitvoeren van behandelingen en hersteltraining, het team aan stuurt, de planning verzorgt en
communiceert met en naar de Fysiopraktijken.

Op 4 van de 5 werkdagen is er medische bezetting en wordt er gewerkt met een agenda. Het aanmelden van
een blessure geschiedt bij voorkeur per mail op adres: medischezaken@dvvduiven.nl

Als 2e optie kan direct contact met de coördinator, Hans Huuskes, worden gezocht.
Hans Huuskes is te bereiken op 06-186 673 87.

In geval van blessure bij jeugdspelers geniet het de voorkeur deze aanmelding via de leider/trainer van het
desbetreffende team te laten verlopen. Tijdens deze behandelingen is de aanwezigheid van ouder of
leider/trainer een vereiste. Dit in relatie tot privacy en communicatie/afstemming van het verloop van het herstel.
Aanvullend en in geval van behandeling van dames/meiden zullen de behandelingen worden uitgevoerd door
een vrouwelijke sportmasseur. In geval van overname door een mannelijke collega mag deze allen worden
uitgevoerd in het bijzijn van een derde. Verder is het gehele medische team is in bezit van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG-verklaring).

FACILITEITEN
In de kleedkamer accommodatie bevinden zich 2 tweetal goed geëquipeerde behandelkamers.
Eén van deze is tevens ingericht voor EHBO-doeleinden welke zich bevindt tussen kleedkamer 1 en 10, in het
midden van de 1e gang meteen rechts of links na binnenkomst in de accommodatie.
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EHBO
DVV heeft de beschikking over een team van EHBO-ers, die op speeldagen op ons sportpark aanwezig zijn.

AED
Op het sportpark bevindt zich een AED welke hangt in de beheerders ruimte van de kleedkamer accommodatie.

OPLEIDING
DVV faciliteert via professionals opleiding op het gebied van Eerste hulp bij sportblessures, EHBO en AED.
Verder vindt er 2 keer per jaar een kennisuitwisselingsprogramma voor sportmasseurs in samenwerking van de
fysiopraktijken plaats.
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9 Wedstrijdwijzigingen en Afgelastingen

Wijzigingen wedstrijd

De wedstrijdprogramma’s en wedstrijdtijden die op Voetbal.nl staan zijn in principe juist, tenzij de
wedstrijdsecretaris aan de teamleiding heeft doorgegeven dat deze onjuist is.

Daarnaast wordt het wedstrijd programma ook op de DVV website gepubliceerd in op de DVV App.

Afgelaste wedstrijd

Met name als gevolg van overvloedige regenval, vorst en sneeuw bestaat de kans dat een wedstrijd wordt
afgelast.

Algehele afgelasting door de KNVB kan men zien op teletekst pagina 603. Bij DVV kan de consul een of
meerdere velden afkeuren. Ook andere verenigingen kunnen wedstrijden afgelasten. Informatie over deze
afgelastingen staat op de DVV afgelastingenlijn, nummer 0316-280900.
Bij afgelastingen geeft de wedstrijdcoördinator dit aan de betreffende teams door die de eerste uren moeten
spelen.

Bij afgelasting zijn de vaste regels (in deze volgorde):
 Controleer of er algehele afgelastingen zijn door de KNVB op teletekst pagina 603;
 Bel de DVV afgelastingenlijn: 0316 – 280900
 Controleer de wedstrijdstatus van jouw wedstrijd op Voetbal.nl en/of de DVV website
 DVV Twitter neemt de afgelastingen ook over
 Neem contact op met de leider van je team
 Kom naar DVV om te informeren
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10 Oefenwedstrijden
Oefenwedstrijden worden altijd vastgesteld in overleg met de wedstrijdsecretaris (ook uitwedstrijden melden).
De wedstrijdsecretaris heeft het overzicht van alle geplande wedstrijden.

Het inplannen van oefenwedstrijden op een zaterdag of een zondag is nagenoeg altijd mogelijk, tenzij het
Horsterpark al volledig bezet is of er een andere activiteit staat gepland.

Doordeweekse oefenwedstrijden
Doordeweekse oefenwedstrijden kunnen i.v.m. de beschikbare capaciteit van wedstrijdvelden slechts beperkt
worden ingepland. Zo wordt er in de zomermaanden bijvoorbeeld (groot-) onderhoud aan de velden uitgevoerd
en tijdens de wintermaanden zijn er slechts een beperkt aantal velden met verlichting. De geplande trainingen
hebben voorrang op oefenwedstrijden.

De vaststelling van de beschikbaarheid van velden voor oefenwedstrijden is een samenspel tussen
accommodatiebeheer en wedstrijdsecretariaat. Uitsluitend door het wedstrijdsecretariaat bevestigde wedstrijden
kunnen dan ook doorgang vinden.

Hierbij worden de volgende spelregels gehanteerd:
 totdat alle grasvelden na de zomerstop weer beschikbaar komen, kunnen er doordeweeks geen

oefenwedstrijden worden gespeeld. In de praktijk is dit meestal van 1 juni t/m medio augustus.
 tijdens de wintertijd kunnen er in principe geen oefenwedstrijden worden ingepland
 in mei kunnen er slechts een beperkt aantal oefenwedstrijden worden ingepland


