
JEUGDWIJZER 
INFORMATIE OVER JEUGDVOETBAL 

BIJ FC OEGSTGEEST

In deze jeugdwijzer staat een aantal zaken aangegeven
waarvan alle jeugdleden en hun ouders/ verzorgers voor
aanvang van het seizoen op de hoogte dienen te zijn. Wij

vragen je de FC Oegstgeest-Jeugdwijzer aandachtig door te
nemen. BEWAAR DE JEUGDWIJZER, zodat je altijd de

belangrijkste informatie snel bij de hand hebt.
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Wilt u/uw bedrijf FC Oegstgeest ook sponsoren?
Mail dan naar comcie@fcoegstgeest.nl
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VOORWOORD

Beste spelers, speelsters en ouders, 

Voor jullie ligt de Jeugdwijzer. De Jeugdwijzer bevat informatie over hoe we met elkaar
willen omgaan binnen onze vereniging. De Jeugdwijzer is niet alleen geschreven voor 
nieuwe jeugdleden en hun ouders/verzorgers, ook alle andere jeugdleden en hun 
ouders/verzorgers kunnen hier hun voordeel mee doen.

De Jeugdwijzer is samengesteld door een aantal ervaren trainers/coaches en 
jeugdcoördinatoren bij de vereniging. Een belangrijk deel van de informatie is 
gebaseerd op hun jarenlange ervaring, maar ook een deel is speciaal ontwikkeld voor 
deze Jeugdwijzer. 

Suggesties en verbeteringen kun je doorgeven via jeugdwijzer@fcoegsteest.nl. 

Ik wens iedereen heel veel plezier en succes het komende voetbalseizoen met jouw 
team binnen onze mooie vereniging!

Marc du Maine 
Voorzitter FC Oegstgeest
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FC OEGSTGEEST

Missie
FC Oegstgeest wil een vereniging zijn voor alle vormen van voetbalsport: 
selectievoetbal en niet-selectievoetbal, mannen- en jongensvoetbal, vrouwen- en 
meidenvoetbal, G-voetbal en recreantenvoetbal. De leden, vrijwilligers en supporters 
ontmoeten elkaar bij FC Oegstgeest in een sfeer van onderlinge verbondenheid, 
sportiviteit en gezelligheid. Alle leden vormen samen de vereniging en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het uitdragen van de kernwaarden van de vereniging: sportiviteit 
en respect voor elkaar.

Visie
1. FC Oegstgeest is allereerst een voetbalvereniging, maar zij biedt ook ruimte aan

andere activiteiten, zoals tennis, kaarten en darten. Het bestuur houdt rekening 
met deze activiteiten bij het bepalen van het beleid, juist omdat die kunnen 
bijdragen aan het gevoel van onderlinge verbondenheid.

2. Bij FC Oegstgeest krijgt iedere speler en speelster de mogelijkheid zich als 
voetballer op zijn/haar niveau te ontwikkelen. Alle teams krijgen bij de 
vereniging de aandacht die zij verdienen: de selectieteams én de niet-
selectieteams.

3. FC Oegstgeest is van de leden. Van hen wordt daarom ook een bijdrage 
verwacht om de vereniging goed te laten functioneren. De vereniging op haar 
beurt zorgt ervoor dat vrijwilligers goed worden begeleid bij het vervullen van 
hun vrijwilligerstaken, en waar nodig ook worden geschoold.

4. FC Oegstgeest is onderdeel van de Oegstgeester samenleving. De vereniging 
wil binnen haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan het oplossen van 
vraagstukken die spelen in de samenleving. Dat geldt ook voor de inzet van het 
clubhuis voor ondersteuning van lokale en regionale maatschappelijke 
activiteiten.

5. Bij FC Oegstgeest spreken de leden elkaar en onze gasten erop aan als er 
sprake is van ongewenst gedrag binnen of buiten het veld.

6. FC Oegstgeest wil een financieel gezonde vereniging zijn, gericht op continuïteit
voor de langere termijn. Alle activiteiten binnen vereniging worden aan dit 
uitgangspunt getoetst.

7. De spelers worden bij FC Oegstgeest niet betaald (ook niet door derden).
8. FC Oegstgeest wil graag samenwerken met andere (sport)verenigingen om 

zaken efficiënter te organiseren en kosten te besparen.
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SPORTKLIMAAT 

Positief sportklimaat
Binnen de jeugd van FC Oegstgeest draait het om plezier, sportiviteit en prestatie 
waarbij elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. De regels om dit voor 
elkaar te krijgen zijn duidelijk: ga respectvol om met leiders, coaches, trainers, 
supporters en vrijwilligers van zowel FC Oegstgeest als van de tegenstander. Tijdens 
trainingen en wedstrijden staat plezier maken staat centraal!

Cultuurwaarden
1. Wij zijn trots op FC Oegstgeest
2. Iedereen is welkom bij FC Oegstgeest
3. Wij tonen waardering voor de scheidsrechter/spelleider
4. Wij hebben respect voor onze tegenstander
5. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
6. Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
7. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid
8. Wij voetballen samen met plezier
9. Wij leveren een sportieve strijd
10. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

Vertrouwenspersonen
FC Oegstgeest wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt
en zich thuis voelt.
Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om al 
het gedrag dat het plezier in voetballen in de weg staat, zoals treiteren en pesten, 
agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie, zoveel mogelijk te 
voorkomen.  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze 
vereniging voorkomen. Wat voor de een misschien een grapje is, kan voor de ander een
ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt 
aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk 
niet altijd even gemakkelijk.
Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het 
slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het 
goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een 
geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te 
overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een 
vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen hebben de volgende taken:
● Luisteren naar de klacht of het probleem.
● Nagaan of bemiddeling mogelijk is.
● In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten 

zijn. 
● Bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.
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● Doorverwijzen naar hulpverlening.
● Begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met 
toestemming van degene die de klacht heeft gemeld, zullen andere personen bij de 
zaak worden betrokken.
Als er problemen zijn, kan dat vaak het beste worden opgelost door de betrokkenen 
zelf. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die 
gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen worden gedaan. Samen 
bekijken ze op welke manier het beste gehandeld kan worden.
Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen ze geen 
verdere stappen ondernemen.

FC Oegstgeest heeft een team van vier vertrouwenspersonen: 
Hanna Tubbing, Marieke Timmer, Milou Demaret en Remco Visser

Wil je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen, dan kunt je mailen naar 
vertrouwenspersoon@fcoegstgeest.nl
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JEUGDFUNCTIES

Vrijwilligers
FC Oegstgeest draait helemaal op vrijwilligers. De vereniging verwacht dat ouders een 
bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging. Zonder vrijwilligers, geen 
club. 
De clubvrijwilligers kun je als volgt indelen:
● Trainer van een team
● Leider van een team
● Scheidsrechter
● Barmedewerk(st)er
● Hulp bij evenementen 
● Onderhoudswerk
● Oud papier ophalen (1e maandag van de maand, vanaf 18:30)
● Coördinator van een leeftijdsgroep
● Ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat (zaterdagdienst)
● Ondersteunen van materiaalbeheer
● Beheer kleding
● Toernooien organiseren
● Inschrijvingen uittoernooien coördineren
● Bestuur

Leeftijdscoördinatoren 
Voor alles rondom het voetbal. 
● Het aansturen van trainers en leiders op het gebied van wedstrijdzaken of 

verenigingszaken in het algemeen.
● De communicatie naar ouders en spelers met betrekking tot wijzigingen van 

verenigingszaken en evenementen.
● Het aanstellen van trainers en leiders bij niet selectieteams. Dit in 

samenwerking met TJC. 
● Het indelen van de niet selectieteams. 
● Overlegt met ledenadministratie over nieuwe aanmeldingen, overschrijvingen 

en opzeggingen.

Technisch jeugdcoördinator
Voor alles langs de lijn.
● Het uitvoeren van het technisch beleid. 
● Het uitvoeren van het selectiebeleid en samenstellen jeugdselectieteams. 
● Het aanstellen en opleiden van trainers.

Technische commissie  
Voor alles tussen de lijnen.
● Formuleren van technische beleid. 
● Het selectiebeleid en de samenstelling van jeugdteams vaststellen. 
● Aansturen van TJC bij aanstellen en opleiden van trainers.
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TEAMFUNCTIES

Ieder jeugdteam van FC Oegstgeest wordt begeleid door één (of meerdere leiders) als 
aanspreekpunt, één of meerdere coaches, en één of meerdere trainers. Van de 
teambegeleiders wordt geacht dat zij in het bezit zijn van een VOG. De procedure voor 
de aanvraag van de VOG wordt door de vereniging geïnitieerd.

Leiders
Een leider bij FC Oegstgeest zorgt ervoor dat alles rondom de wedstrijden van een 
voetbalteam goed verloopt en geeft leiding bij de wedstrijden. Het draait bij het leiden 
van een team allemaal om de communicatie en organisatie! Dit vergt wel wat tijd van 
de leider. Een leider zal op een wedstrijddag gemiddeld 2 uur bezig zijn met het team, 
doordeweeks een half uur (opstelling, communicatie), een aantal keer per jaar een 
bijeenkomst (veelal 2 uur in de avond), in het begin van het seizoen wat meer tijd met 
het opzetten van het team. Het liefst zijn er bij elk team van FC Oegstgeest twee leiders
die met elkaar kunnen sparren omtrent het reilen en zeilen van het team en elkaars 
afwezigheid kunnen opvangen. Een trainer die ook leider wil zijn heeft de voorkeur.
De teamleiders zijn ook verantwoordelijk voor het inplannen van toernooideelname 
(min. één per seizoen), oefenwedstrijden en het organiseren van teamuitjes (min. één 
per seizoen). In de meeste gevallen zijn het de ouders van het betreffende team die als 
leider optreden.

Coaches
De coaches hebben een meer voetbalinhoudelijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
zo goed mogelijk helpen van de kinderen voor-, tijdens- en na de wedstrijd. Voor de 
wedstrijd vult de coach en/of leider het digitale wedstrijdformulier in en tijdens de 
wedstrijd zorgt de coach ervoor dat de kinderen zo worden ingezet dat ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Gedurende het seizoen krijgen alle kinderen ongeveer 
evenveel speeltijd. De coaches bepalen ook het wisselbeleid. Alle coaches en trainers 
krijgen een trainingspak en wind/regenjas van de club in bruikleen. De club vraagt hier 
wel borg voor. Coachjassen en het zwarte trainingssetje en de (nog in ontwikkeling 
zijnde) sweater kunnen via (de website van de ) vereniging worden aangeschaft. 

Trainers
De trainers zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief goede voorbereiding en uitvoering
van de trainingen zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tijdens de 
trainingen zorgen de trainers ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ter 
beschikking gestelde materialen. Aan het einde van het seizoen ondersteunen de 
trainers de coördinator bij het maken van de teamindeling voor het volgende seizoen. 
Alle coaches en trainers krijgen een trainingspak en wind/regenjas van de club in 
bruikleen. De club vraagt hier wel borg voor. Coachjassen en het zwarte trainingssetje 
en de (nog in ontwikkeling zijnde) sweater kunnen via (de website van de ) vereniging 
worden aangeschaft
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Ouders
Van ouders wordt verwacht dat zij (het team van) hun kinderen begeleiden in een rol 
als teambegeleider, het vervoer verzorgen naar uitwedstrijden en positief aanmoedigen
tijdens wedstrijden. Het kan ook voorkomen dat uw hulp nodig is om als grensrechter 
op te treden tijdens één of meerdere wedstrijden. Het publiek geeft geen tactische 
aanwijzingen, dat doet alleen de coach.

Activiteit
De KNVB adviseert om ten minste éénmaal per jaar een niet voetbalgerelateerd uitje te 
organiseren voor het team. Dat kan van alles zijn zoals een boksclinic, windsurfen, een 
filmavond of iets dergelijks. 
Als spelers en ouders elkaar aan het begin van het seizoen niet goed kennen (of wel 
goed kennen) is een gezellige bijeenkomst bij één van de spelers thuis een prima 
manier om elkaar nog beter te leren kennen. Als iedereen wat meeneemt en helpt met 
opruimen is het vrij eenvoudig te organiseren. 
Er zijn teams die dit regelmatig doen, maar ook teams die dit nooit doen, en dat laatste 
is jammer want het draagt bij aan de teamspirit!
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JEUGDVOETBAL FC OEGSTGEEST

Meiden en jongens
FC Oegstgeest heeft een grote meidenafdeling. Dat willen we graag in stand houden. 
Ook de ontwikkeling van meidenvoetbal vinden we een belangrijk punt binnen de 
vereniging. Talentvolle meiden kunnen uitgenodigd worden bij de selectieprocedure  
voor de jongensselectieteams. Dit gaat eerst in overleg met de train(st)ers, daarna 
wordt het desbetreffende meisje door de hoofdtrainer(JO) uitgenodigd.  Meiden die 
afvallen uit de selectiegroep zullen ingedeeld worden in een meidenteam. Door het 
grote aantal meisjes binnen FC Oegstgeest zijn wij in staat ook de meidenteams op 
een hoog niveau in te delen.

Bovenbouw
11 vs 11:
O19 2 x 45 min
O17 2 x 40 min
O16 2 x 40 min
O15 2 x 35 min
O14 2 x 35 min
O13  2 x 30 min

Onderbouw
8 vs 8:
O12  2 x 30 min
O11 2 x 30 min (na 15 en 45 min 2 min pauze)

6 vs 6:
O10 2 x 25 min (na 12,5 en 37,5 min 2 min pauze)
O9 2 x 20 min (na 10 en 30 min 2 min pauze)
O8  2 x 20 min (na 10 en 30 min 2 min pauze)
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Competitieopzet
O6- en O7-teams spelen gedurende het gehele seizoen een interne competitie. 
De overige jeugdteams spelen gedurende het seizoen in drie opeenvolgende 
competities: een bekercompetitie, een voorjaars- en een najaarscompetitie.

Wedstrijdinformatie
Details van de wedstrijden (tegenstander, tijd en plaats) zijn te vinden op de FC 
Oegstgeest-website en de app van voetbal.nl.

Digitale spelerspassen
Alle kinderen zijn verplicht per seizoen een actuele foto te uploaden via de Voetbal.nl-
app. De teamleiders zullen erop toezien dat alle spelers een digitale spelersfoto 
hebben.
De foto kan desgewenst afgeschermd worden zodat deze alleen voor de 
scheidsrechter zichtbaar is op de wedstrijddag.

Spelregelbewijs
Zodra spelers/speelsters in de O17 komen, moeten zij hun spelregelbewijs gaan halen.
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Eén 
van de allerbelangrijkste? Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel. 
Bovendien vergroot het juist toepassen van de regels de kans dat je als team winnend 
het veld verlaat.Het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en 
geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter.

De KNVB heeft daarom Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die 
junioren op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het 
kunnen behalen van het spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er 
uitleg over de regels en over spelsituaties. Beiden aan de hand van aansprekende 
voorbeelden, vaak uit het topvoetbal.

Bij FC Oegstgeest verwachten we dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt zijn 
best doet om het bewijs te halen. We zullen de speelgerechtigdheid stop zetten op het 
moment dat halen van het bewijs  te lang duurt. De spelers zullen via de 
leeftijdscoördinatoren en/of leider(s) hier tijdig bericht over krijgen. 
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AFSPRAKEN OVER WEDSTRIJDEN

Verwachting voor ouders
Voor de wedstrijd

● Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag. 
● Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit 

kunnen leiden tot betere prestaties. 
● Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier! 

Tijdens de wedstrijd
● Coach je kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach 

aangesteld.
● Moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je 

kind en andere spelers. 
● Laat je emoties niet de vrije loop.
● Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd 
● Stimuleer je kind de scheidsrechter te bedanken. 
● Vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb

je geleerd vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’ 
● Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of 

training. 
● Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, 

met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat. 

Afmelden
Als een kind een keer niet in staat is om mee te spelen met een wedstrijd van zijn of 
haar team dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de teambegeleiding 
zodat er eventueel een invaller uit een ander team gevraagd kan worden.

Verzamelen
De verzamelplaats en -tijd worden gecommuniceerd door de leider. Alle teams 
verzamelen bij voorkeur bij FC Oegstgeest. Leiders kunnen zo nagaan of iedereen 
aanwezig is en vervolgens kan men als team vertrekken.

Rijden naar uitwedstrijden
Van de ouders van onze jeugd wordt verwacht dat zij op verzoek van de leiders 
beurtelings bij uitwedstrijden rijden. Zonder vervoer kan er immers niet gespeeld 
worden. We verwachten dat iedereen zoveel mogelijk een vervoersbijdrage levert. Bij 
de bovenbouw adviseren we te werken met een rijderslijst, waarop staat aangegeven 
welke ouder bij welke uitwedstrijd verwacht wordt te rijden.
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Shake Hands and High Five
Omdat we respect en plezier bij voetbal erg belangrijk vinden geven we voordat de 
wedstrijd begint de tegenstander een hand om hen een fijne wedstrijd te wensen. Dat 
doen we ook bij de scheidsrechter. 
Na afloop van de wedstrijd bedanken we de tegenstander en scheidsrechter op een 
nette manier.

Gele en rode kaarten
Een speler die een onbesuisde overtreding maakt (zonder het gevaar of de gevolgen 
voor de tegenstander in ogenschouw te nemen), kan van de scheidsrechter een 
officiële waarschuwing ontvangen: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op 
het wedstrijdformulier.
In de categorie B van het veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling. Een 
tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen, geldt een tijdstraf van vijf minuten. Het 
opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler. Dit 
betekent dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.

Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. De 
scheidsrechter toont de speler hierbij wel de gele kaart. Bij een tweede waarschuwing 
volgt een rode kaart voor de speler en mag de speler niet meer verder spelen. 

Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter 
een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Na afloop van de 
wedstrijd wordt de rode kaart op het wedstrijdformulier vermeld. Vervolgens geeft de 
scheidsrechter antwoord op de specificatievragen behorende bij de overtreding.

Op basis van de vermelding van de overtreding op het wedstrijdformulier en de 
antwoorden van de scheidsrechter op de specificatievragen volgt in de meeste 
situaties een schikkingsvoorstel voor de speler. De aanklager kan echter ook besluiten 
verder onderzoek in te stellen of de zaak direct voor te leggen aan de tuchtcommissie.

De club zal de geldboete innen bij de speler/speelster. Er is alleen geldboete bij gele 
kaart categorie A of rode kaart bij categorie A en B.

Kleding
Tijdens wedstrijden dragen alle kinderen het officiële FCO-tenue (kousen, broekje en 
shirt) scheenbeschermers en voetbalschoenen.
Kleding is te bestellen via kleding@fcoegstgeest.nl. 
Tijdens de wedstrijd worden geen sieraden gedragen en zitten lange haren vast met 
een bandje.

Posities
Bij de wedstrijden op heel veld staan de toeschouwers achter de omheining (veld 1, 2 
en 3) of 1,5 meter van de zijlijnen (veld 4 en 5). Voor de onderbouw volgen we 
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onderstaande infographic van de KNVB. Bij FC Oegstgeest spelen we gedurende de 
hele zaterdag 6 tegen 6 en 8 tegen 8. De jeugd is zo de hele dag op het sportpark.

Wisselbeleid
Alle kinderen (dus zowel in selectieteams als in competitieteams) maken over het 
gehele seizoen ongeveer evenveel speelminuten. De coach heeft daarbij de vrijheid om 
per wedstrijd keuzes te maken waardoor niet iedere speler iedere wedstrijd aan 
evenveel speelminuten zal toekomen.

Douchen
Na afloop van de wedstrijd gaat het hele team naar de kleedkamer voor de 
nabespreking van de wedstrijd en om gezamenlijk te douchen. Vanaf O10 is het 
verplicht na de wedstrijd te douchen. De kinderen dienen daarom een handdoek en 
schone kleren mee te nemen naar de wedstrijd. NB, zorg dat na het douchen de 
kleedkamer weer schoon wordt achtergelaten!

(Assistent-) Scheidsrechters en spelbegeleiders
De scheidsrechters zijn vrijwilligers die we enorm waarderen. Daarom is het belangrijk 
om de beslissingen van scheidsrechters onvoorwaardelijk te steunen. De leiders en 
trainers spelen hier een belangrijke rol. Ook het stimuleren van jeugdspelers om zelf 
eens een wedstrijd te fluiten kan hieraan bijdragen. 
Voor de bovenbouw stelt het wedstrijdsecretariaat van de thuisspelende club voor elke
wedstrijd een scheidsrechter aan. De leider van elk van beide teams zorgt voor een 
grensrechter. Indien door onvoorziene omstandigheden er geen scheidsrechter is, kan 
door de wedstrijdcoördinator aan 1 van de ouders gevraagd worden deze taak op zich 
te nemen.
Er worden regelmatig assistent-scheidsrechterscursussen georganiseerd bij FC 
Oegstgeest met KNVB docenten.

Afruimen velden en gebruik kleedkamers
We willen leiders en ouders van pupillen verzoeken na afloop van de laatste wedstrijd 
op zaterdag de velden af te ruimen. Dit houdt in dat alle doeltjes van het veld af 
gehaald moeten worden. Achter het hek is genoeg plek. Na afloop van de laatste 
wedstrijden op groot veld dienen de cornervlaggen meegenomen te worden naar het 
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wedstrijdsecretariaat.
Verder verwachten we dat iedereen die doordeweeks en/of op zaterdag gebruik maakt 
van de kleedkamers deze weer schoon achter te laten. Zowel bij thuis- als 
uitwedstrijden. 

Meedoen bij een ander team
Het kan gebeuren dat een team bij wedstrijden niet compleet is. Wanneer dit het geval 
is, dienen de trainers onderling te overleggen wie er invalt. Pas als leiders hier 
overeenstemming over vinden, dan zal de desbetreffende speler(s) geïnformeerd 
worden.

Incidenten
Het kan voorkomen dat er sprake is van een incident. Dit kan een geïsoleerd incident 
zijn, zoals een onbesuisde actie in een prima verlopende wedstrijd, maar met ernstige 
gevolgen. Er kan ook meer aan de hand zijn. De regel is dat incidenten tijdens 
wedstrijden nog dezelfde dag van de wedstrijd door de leider worden gemeld via het 
incidentenformulier dat de coaches hebben ontvangen aan de leeftijdscoördinator of 
de wedstrijdsecretaris.
De reden waarom wij dit willen, is omdat er dan onmiddellijk stappen kunnen worden 
genomen. Van incidenten spreken we indien er sprake is van een directe rode kaart, het
staken van een wedstrijd of bij een excessieve overtreding. 

Afgelastingen
De KNVB kan besluiten om het volledige wedstrijdprogramma niet door te laten gaan 
(bijvoorbeeld door weersomstandigheden), dit wordt een algehele afgelasting 
genoemd. Het kan ook voorkomen dat er geen sprake is van een algehele afgelasting, 
maar dat er toch wedstrijden (zowel uit als thuis) geen doorgang kunnen vinden. Zo 
gauw de club op de hoogte is van afgelaste wedstrijden zullen deze op de website 
vermeld worden. Automatisch wordt dit ook in de voetbal.nl app bijgewerkt. Neem bij 
twijfel contact op met de leider. 

Oefenwedstrijden
Alle teams hebben de mogelijkheid om oefenwedstrijden te plannen. Dit gaat altijd via 
de wedstrijdsecretaris. Ook verwachten wij dat de scheidsrechterscommissie via de 
mail op de hoogte van de wedstrijd is.
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AFSPRAKEN OVER TRAININGEN

2 trainingen per week
De jeugd krijgt, afhankelijk van het niveau, minimaal twee keer per week training. Het 
trainingsrooster wordt aan het begin van het seizoen gepubliceerd op de webiste. Voor 
alle teams zijn er enthousiaste leiders en trainers die zich enkele uren per week 
inzetten voor hun team. We kunnen dit echter alleen realiseren als ouders, verzorgers 
of oudere jeugdleden bereid zijn om de taak van (assistent-)trainer op zich te nemen. 
Daarom vragen wij uw medewerking in de samenwerking met hen. 

Afmelden
Als een kind een keer niet in staat is om mee te trainen dient dit zo spoedig mogelijk 
gemeld te worden bij de teambegeleiding zodat de trainer daar rekening mee kan 
houden bij zijn trainingsvoorbereiding.

Opruimen velden 
Ook na de trainingen moeten de velden leeg zijn. Dat wil zeggen: alle doelen moeten 
alle dagen van het veld af over het hek. Dat is dus de verantwoordelijkheid van het 
team dat als laatste op een avond traint.

Op tijd aanwezig
Alle kinderen zijn 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zodat de training 
met de gehele groep op tijd kan beginnen.

Kleding
Tijdens trainingen dragen alle kinderen voetbal kleding, scheenbeschermers en 
voetbalschoenen.
Als het koud is (10 graden of kouder) draagt iedereen een lange trainingsbroek. Tijdens
de trainingen worden geen sieraden gedragen en zitten lange haren vast met een 
bandje.

Afgelastingen
In principe gaan trainingen altijd door omdat we beschikken over drie kunstgrasvelden. 
Een regenbui of een langere periode van regen is geen reden om een training af te 
lasten. Alleen met sneeuw op kunstgrasvelden kan het terrein niet gebruikt worden. 
Verder wordt een training bij gevaarlijk of extreem weer afgelast (onweer, storm). We 
volgen hierin de meldingen van het KNMI betreffende Zuid Holland. Indien code geel 
wordt afgegeven gaan de trainingen voor de leden tot en met de O12 niet door. Vanaf 
de O13 beslist de trainer of de training doorgang heeft. Bij code oranje worden de 
trainingen voor alle leeftijdsgroepen afgelast. Indien tijdig bekend communiceert de 
leider of trainer in deze gevallen zo snel als mogelijk met de teams die op dat moment 
zouden trainen en volgt er een melding op de site. 
De trainer heeft ook de bevoegdheid om een training af te lasten. Dit communiceert hij 
tijdig met de ouders. 
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Vakanties
Selectieteams trainen door tijdens de korte schoolvakanties. Niet-selectieteams 
trainen niet door tijdens de korte schoolvakanties. De trainers kunnen hiervan afwijken 
en regelen dit onderling met hun spelers. 

COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN

FC Oegstgeest heeft een Commissie Normen en Waarden. De Commissie bestaat uit 
Bart Kleijne (voorzitter) en Rik Bolink (secretaris). 

De Commissie Normen en Waarden adviseert over de normen en waarden die wij als 
FC Oegstgeest willen uitdragen en de gedragsregels die daarbij horen. De Commissie 
is ook belast met het opleggen van sancties (straffen) als iemand zich niet houdt aan 
de gedragsregels die gelden binnen de vereniging. De Commissie kan straffen 
opleggen aan leden van FC Oegstgeest, maar ook aan vrijwilligers, supporters en 
bezoekers van het sportpark De Voscuyl. 

De taken en werkwijze van de Commissie zijn neergelegd in het Reglement Normen en 
Waarden. Het reglement maakt een onderscheid tussen lichte en ernstige 
misdragingen. Bij lichte misdragingen kan de sanctie worden opgelegd door de trainer 
of leider van het team van degene die zich misdraagt, een bestuurslid of een persoon 
die namens het bestuur toezicht uitoefent op het sportpark. De Commissie Normen en 
Waarden gaat zich alleen bezighouden met ernstige misdragingen. 

De Commissie gaat aan de slag als ze een melding krijgt dat een persoon of een groep 
personen zich heeft misdragen. Een melding bij de Commissie kan worden gedaan via 
normen-waarden@fcoegstgeest.nl. 

Het opleggen van sancties is het uiteraard het laatste middel. Het gaat allereerst om 
preventie: voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Cruciaal hierin is de rol van elk 
lid. Van alle leden wordt een voorbeeldfunctie verwacht. En het is belangrijk dat 
iedereen elkaar erop aanspreekt als er sprake is van ongewenst gedrag binnen of 
buiten het veld. 
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