
 
 
 
Belangrijke informatie over het jeugdvoetbal van EFC   (seizoen 2020 - 2021) 
 
 
1. Jeugdcommissie: 
 De jeugdcommissie heeft de algehele leiding over de jeugdafdeling.  

De samenstelling van de jeugdcommissie treft u aan op onze website www.efceersel.nl via  club  wie 
is wie  jeugdafdeling. Of druk hier. 

    
2. Contributie: 
 Per jaar zal de contributie in 2 delen (medio juli en medio januari) worden geïncasseerd. 

Bij tussentijdse afmelding als lid vindt er geen restitutie plaats op betaalde contributie. Indien na 1 juni 
wordt afgemeld wordt de eerste helft van de contributie toch in rekening gebracht. Voor de hoogte van de 
contributie per jeugdafdeling zie onze website: www.efceersel.nl via club info contributie en 
leeftijdscategorien (of druk hier). 

 
3.  Aan/Afmelding leden: 

Aangemelde leden zijn slechts dan speelgerechtigd, wanneer het volledig ingevulde en ondertekende 
aanmeldingsformulier en het sepaformulier is ontvangen. Tevens dienen spelers vanaf de JO13 een 
geldige digitale spelerspas te hebben. Hiervoor dient direct bij aanmelding (of zodra men in de JO13 gaat 
spelen) een digitale pasfoto aangeleverd te worden. 
Meer informatie over het lidmaatschap bij EFC vind je op : www.efceersel.nl via club  lid worden  (of 
druk hier) 
Aanmelden via de website: www.efceersel.nl via club lid worden  aanmeldingsformulier jeugd. (of 
druk hier) 
Afmelden via de website: www.efceersel.nl via club  afmelden als lid  afmelden als lid. (of druk hier) 
 
Na aanmelding ontvangt de aangemelde speler/speelster zo spoedig mogelijk via de vereniging bericht 
wanneer en bij welk team hij/zij kan gaan trainen en ingedeeld is. 
 
Een afmelding is pas geldig wanneer je dit zelf via de site doorgeeft. Een bericht aan trainer/leider 
is dus niet voldoende.  

 
Leeftijdscategorieën: 
Zie voor leeftijdscategorieën onze website: www.efceersel.nl via club info contributie en 
leeftijdscategorien. ( of druk hier)                    

 
4. Voorlopige indeling elftallen: 
 De indeling van de teams wordt gecommuniceerd door de teamleiders van elk team. 
 
5. Enkele belangrijke zaken: 

 De indeling van alle teams is bij aanvang van de competitie voorlopig. Gedurende het seizoen kan 
een speler zowel in een ‘hoger’ als een ‘lager’  team worden ingedeeld. 

 Het vervoer naar trainingen en wedstrijden is de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 Gemotoriseerde vier en tweewielers moeten binnen de poort de maximale snelheid van 5 km/u 

aanhouden. 
Bij overtreding hiervan volgt een sanctie. 

 Vertrek bij uitwedstrijden altijd vanaf sportpark De Dieprijt aan de Postelseweg, telefoon 51 28 54 
 Uit veiligheidsoverwegingen binnen de poort verzamelen en niet op het parkeerterrein! 
 Eventuele afgelastingen van wedstrijden worden bekend gemaakt via de website: www.efceersel.nl 

via voetbal  afgelastingen. (of druk hier) Je kunt je ook abonneren op de E mail service of SMS 
service. Voor meer informatie zie www.efceersel.nl via voetbal  afgelastingen. (of druk hier)  

 Op zaterdag zijn afgelastingen rond 08.30 uur bekend.  
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 Afgelastingen van trainingen worden via de website: www.efceersel.nl medegedeeld. Kijk bij twijfel 

voor vertrek op de website of abonneer je op de E mail service of SMS service. (www.efceersel.nl via 
voetbal  afgelastingen of druk hier) 

 Afmeldingen voor wedstrijden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór woendsdagavond 18.00 uur bij 
de betreffende leider. 

 Afmeldingen voor trainingen zo spoedig mogelijk bij de betreffende trainer. 
 Voor overige informatie en mededelingen bezoek regelmatig onze website  www.efceersel.nl 
 Boetes i.v.m. onbehoorlijk gedrag,  zoals commentaar op de leiding, zijn voor eigen rekening. 

 
  6. Kleding: 

Elk jeugdlid zorgt zelf voor het welbekende EFC - voetbaltenue, met uitzondering van gesponsorde 
teams. Het officiële EFC-tenue wordt bepaald door het bestuur en is terug te vinden op onze website. 
www.efceersel.nl  kleding  het EFC tenue (of druk hier). Dit tenue is te bestellen via onze webshop.  
www.efceersel.nl  webshop. ( of druk hier). Het dragen van scheenbeschermers is verplicht voor zowel 
trainingen als wedstrijden. 
 
De teams, die voorzien zijn van tenues met shirtreclame beschikbaar gesteld door v.v.EFC, dienen deze 
shirts collectief te wassen. De teamleider van het team zal u hierover informeren. 
Shirts, broeken en eventuele trainingspakken zijn voorzien van een nummer van 1 tot het aantal wat 
beschikbaar wordt gesteld. Nadat aan het begin van een seizoen de tenues aan de betreffende teams 
beschikbaar zijn gesteld, maakt de leider / trainer een lijst op met het nummer wat aan elke speler van 
zijn team wordt toegekend. Een kopie van deze lijst wordt ingeleverd bij de hoofdleider van het 
betreffende team. Aan het einde van elk seizoen worden bij het zoekraken van de door v.v. EFC 
gesponsorde kleding etc. de kosten voor het compleet maken van het aantal, in rekening gebracht bij de 
desbetreffende speler die verantwoordelijk is voor het aan hem toegekende nummer. 
 
Alle door v.v. EFC beschikbaar gestelde materialen dienen aan het einde van het seizoen te worden 
ingeleverd bij de desbetreffende hoofdleider. De datum voor het inleveren van de tenues wordt tijdig 
gecommuniceerd. 
 

7. Kleedlokalen: 
De kleedlokalen moeten na het douchen schoon worden achtergelaten. Dit geldt zowel na trainingen, 
alsmede na wedstrijden. Niet alleen de lokalen van v.v. EFC, maar ook die van de bezochte club moeten 
dus netjes zijn. Ook mag er nooit langer dan maximaal 30 minuten gebruik gemaakt worden van deze 
kleedlokalen. Laat hier geen waardevolle spullen achter, maar lever die in bij de teamleider, of in de 
kantine. Bij het wedstrijdsecretariaat zijn eventueel lockers beschikbaar waar de spullen veilig 
opgeborgen kunnen worden.  

 
8. Sieraden etc.: 

Dragen van oorringen, kettingen, piercings, horloges etc. is tijdens wedstrijden verboden. Het is verplicht 
deze af te plakken, beter nog om ze tijdelijk te verwijderen. 

 
9. Aansprakelijkheidstelling: 

A. De jeugdcommissie van v.v. EFC stelt ouders aansprakelijk voor eventuele schade, vernielingen, 
toegebracht door hun kind aan materiaal, accommodatie e.d. van zowel v.v. EFC, alsmede aan die van 
de bezochte vereniging. 
B. Bij wangedrag tijdens trainingen en wedstrijden; zie Normen en waarden, jeugdafdeling v.v. EFC 

 
  10. Verzekeringen: 

 Conform de bepalingen van de KNVB. 
 
11.Trainingsschema 

Het is nog onduidelijk wanneer de trainingen weer kunnen herstarten. Dit zal waarschijnlijk medio 
Augustus zijn. Communicatie hierover zal plaatsvinden via teamleiders, website en onze social media 
kanalen. Wanneer een team daadwerkelijk start wordt door de leiders/trainers van het desbetreffende 
team met het team gecommuniceerd. 
  
Geen trainingen van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 voor O19 t/m O6. 
Eventuele afwijkingen met betrekking tot de winterstop worden tijdig doorgegeven via de website. 
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Normen en waarden jeugdafdeling v.v. EFC 
 
V.v. EFC heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Fatsoensnormen en respect voor elkaar 
zijn voor v.v. EFC zeer belangrijk.  
 
Wij vragen van de spelers de discipline om samen de wedstrijden en de trainingen ordelijk te laten 
verlopen, dit betekent samen zaken gereed zetten maar ook opruimen. 
 
Wij accepteren geen verbaal of lichamelijk geweld ten opzichte van elkaar of tegenstanders. 
 
Bij wangedrag (ook verbaal) tijdens trainingen en wedstrijden zullen indien de tolerantienormen worden 
overschreden, de ouders/verzorgers worden geïnformeerd.  
 
Tijdens trainingsavonden kan dit inhouden dat een speler al vroegtijdig de training moet verlaten. Hiervan 
zal direct melding gemaakt worden aan de desbetreffende ouders/verzorgers, door de teamtrainer en/of 
(hoofd)leider.  
 
Ook tijdens of na een wedstrijd kan een speler worden gestraft wegens wangedrag (ook verbaal). 
Eveneens wordt dit dan aan de ouders/verzorgers van het kind medegedeeld.  
 
Indien de teamleider of trainer dit nodig acht, zal er zo spoedig mogelijk een gesprek volgen met 
betreffende ouders/verzorgers, in het bijzijn van de hoofdleider of jeugdcommissielid. Zonodig wordt er 
een straf in de vorm van een schorsing opgelegd, wat dan schriftelijk wordt bevestigd.  
 
Een 1e schorsing betekent drie weken geen deelname aan alle activiteiten van v.v. EFC.  
 
Een 2e schorsing betekent drie maanden uitsluiting van alle activiteiten bij v.v. EFC. 
 
Een 3e schorsing zal i.o.m. de ouders en jeugdcommissie besproken worden, uitsluiting voor een langere 
termijn is dan zonder meer van toepassing. 
 
Indien een speler is geschorst, is deze niet welkom op trainingsavonden. 
 
De jeugdcommissie behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het wangedrag een zwaardere 
schorsing op te leggen ondanks geen eerdere berispingen. 
 
Afhankelijk van de inhoud van het voorval, kan een speler worden geroyeerd als lid van v.v. EFC. 
 
Voor de volledige gedragscodes van EFC zie onze website of druk hier 
 
 

https://www.efceersel.nl/1387/gedragscodes-bij-efc/
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