
 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
10-01-2021 1 van 26 

 

 
 
 
 

Welkom 
bij 

voetbalvereniging GJS 
 

(Gorkumse Jonge Spartanen) 
 

Opgericht 5 april 1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
10-01-2021 2 van 26 

 
 

Inhoud 

 
Voorwoord ...................................................................................................... 3 

1. U bent nu lid van GJS en nu? ................................................................... 4 

2. Algemene informatie .............................................................................. 5 

3. Wat wordt er van een jeugdlid verwacht? ........................................... 10 

4. Wat wordt er van u als ouder van een jeugdlid verwacht? .................. 14 

5. Wat wordt er van u verwacht als seniorenlid? ..................................... 17 

6. GJS en de samenwerking met Fysio PP ................................................. 18 

7. Een club kan niet zonder sponsors! ...................................................... 20 

8. GJS en de privacywetgeving .................................................................. 21 

9. GJS organisatorisch ............................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
10-01-2021 3 van 26 

Voorwoord 
 
Welkom nieuw lid, 
 
Wat fijn dat je lid bent geworden van GJS!  
 
GJS is een mooie vereniging en we hopen dat je je snel thuis voelt bij ons. 
 
Wij zijn een echte amateurvereniging, waar de spelers niet betaald worden en 
waarbij de jeugd een heel belangrijke rol speelt. Immers, we moeten het ook 
hebben van onze eigen jeugdleden die doorstromen naar de senioren. 
 
We hechten veel waarde aan een fatsoenlijke omgang met elkaar. Waarden en 
normen zijn belangrijk. 
Vloeken en tieren in het veld en langs de velden doen we “gewoon” niet bij GJS. 
Sportief aanmoedigen des te meer, natuurlijk! 
 
We zijn een grote club. Gemiddeld spelen er bij ons ruim 50 teams competitie. 
Dat betekent dat we alle steun kunnen gebruiken van onze leden en hun ouders. 
Verderop in deze brochure staat hier meer informatie over. 
 
Eigenlijk is dat ook precies waar deze brochure voor is. Namelijk om je wat meer 
wegwijs te maken in onze vereniging. Bij wie moet je voor wat zijn? 
Hoe zit het met de contributie? Wat is ons jeugdbeleid, enz.? 
 
En vanzelfsprekend houden we ons bij GJS aan de regels die afgesproken zijn naar 
aanleiding van het Corona-virus. 
 
Veel sportief leesplezier! 
 
Jan van Veen, voorzitter GJS 
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1. U bent nu lid van GJS en nu? 
 
Nieuwe leden 
GJS hanteert een aannamebeleid. Dit aannamebeleid houdt in, dat nieuwe leden 
niet zonder meer worden geplaatst. Er wordt in overleg met de voetbaltechnisch 
coördinator eerst gekeken of er in de betreffende afdeling voldoende ruimte is om 
het nieuwe lid te plaatsen. Als dat zo is, wordt het lid direct geplaatst.  
Mocht dat niet zonder meer mogelijk zijn, wordt ook dan met het aangemelde lid 
c.q. de ouder contact opgenomen. Het betreffende kandidaat-lid wordt in dat geval 
op een wachtlijst geplaatst. 
 
Contributie 
De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso. 
 
De contributie per kwartaal bedraagt voor: 

Senioren (vanaf O19) € 60,- 

Jeugdlid O16 t/m O18 € 48,- 

Jeugdlid O13 t/m O15 € 42,- 

Jeugdlid O6 t/m O12 € 39,- 

Heren 7-tegen-7 € 36,- 

Vrouwen 4-tegen-4 € 25,- 

Vrouwen 7-tegen-7 € 25,- 

 
Rustende leden betalen € 30,- per kwartaal 
 
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 5,-. 
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2. Algemene informatie 
 
Kleding/tenue 
leder clublid wordt geacht een wedstrijdtenue aan te schaffen.  
Onze kledinglijn is van het merk Hummel. Het clubtenue bestaat uit: 

- een rood shirt (Preston) met korte of lange mouw 
- een witte broek (Manchester short) 
- rode kousen (uni sok) 

 
Het shirt is voorzien van het GJS logo. U kunt dit tenue aanschaffen via de  
GJS-webshop of bij onze kledingleverancier: Voetbalshop.nl, gevestigd aan de 
Westwagenstraat 21, 4201 HD Gorinchem.  
 
Hoe ontvangen onze leden informatie? 
Op onze website, www.gjs-gorinchem.nl , vindt u allerlei wetenswaardigheden over 
de teams en de club. Voor wedstrijdinformatie kunt u de www.voetbal.nl of de 
wedstrijdzaken-app van de KNVB raadplegen. Daarnaast zorgen de leiders/trainers 
en coördinatoren ervoor dat u tijdig over allerlei zaken wordt geïnformeerd.  
 
Trainingen / trainers 
Via onze website krijgt u informatie over de trainingstijden, ook als de tijden tijdens 
het seizoen wijzigen. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat trainingen 
afgelast worden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, wordt dit via de 
website vermeld.  
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
GJS heeft als beleid dat leiders en trainers van een team in het bezit moeten zijn van 
een VOG. We gaan onze nieuwe leiders en trainers dan ook hiervoor benaderen.  
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed 
gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal 
specifieke punten.  

http://www.gjs-gorinchem.nl/
http://www.voetbal.nl/
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Komt de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. 
 
Waarom een VOG?  
Door het aanvragen van een VOG kom je meer te weten over iemands verleden. Zo 
voorkom we bijvoorbeeld dat we een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer 
aanstellen. Laat duidelijk zijn dat een VOG een controlemiddel c.q. een 
momentopname is. Het kan ongewenst gedrag niet voorkomen!  
 
Jeugdbeleid 
De commissie voetbaltechnische zaken, bestaande uit coördinatoren van de 
verschillende leeftijdsgroepen, is belast en verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de teams.  
  
Laat duidelijk zijn dat het voetbalplezier voorop staat! 
 
Voor de jeugd t/m O12, de onderbouw, is een apart beleidsplan, het technisch 
beleidsplan onderbouw 2020-2023 geschreven.  
Dat beleidsplan vindt u op de website van de vereniging. https://www.gjs-
gorinchem.nl/381/152/technisch-beleidsplan-onderbouw-2020-2023/ 
 
Vanaf O13 worden de teams nadrukkelijker ingedeeld op kwaliteit. Het gaat daarbij 
om zowel voetbaltechnische kwaliteiten als het mentale en fysieke aspect. Het kan 
voorkomen dat er ook tussentijds wordt doorgeselecteerd. Incidenteel kan het 
voorkomen dat een speler in een hogere leeftijdsgroep wordt geplaatst dan zijn 
eigen leeftijdsgroep. In beide gevallen gaat dit uiteraard in overleg met de betrokken 
trainers en voetbaltechnische coördinatoren. 
 
  

https://www.gjs-gorinchem.nl/381/152/technisch-beleidsplan-onderbouw-2020-2023/
https://www.gjs-gorinchem.nl/381/152/technisch-beleidsplan-onderbouw-2020-2023/
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Roken op het GJS complex 
Roken en sporten passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken 
schadelijk is voor de gezondheid. Vaak wordt er op de sportvereniging buiten nog 
gerookt terwijl veel kinderen een groot deel van hun tijd daar doorbrengen. Zien 
roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien 
zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals 
sporters, trainers en ouders. Met een rookvrij sportterrein geven wij het goede 
voorbeeld aan kinderen en dragen wij uit dat niet-roken de norm is. 

Vandaar dat we er naar streven samen met onze leden de vereniging rookvrij te 
maken. 

In de huidige overgangssituatie is roken uitsluitend op het terras voor de kantine 
toegestaan. Op zaterdagen voor 12.00 uur wordt er niet gerookt op Sportpark 
Dalem. Na 12.00 uur mag dat uitsluitend op het terras van de kantine.  

Samen kunnen we dit tot een succes maken, daarom vragen wij jullie medewerking 
bij de handhaving. Zie je iemand roken, attendeer hem of haar dan vriendelijk op 
ons rookvrije sportpark. 

 
Sancties tijden de wedstrijd 
Het kan gebeuren dat een speler een gele of rode kaart krijgt. Hieraan is een sanctie 
verbonden, waarbij er een verschil is tussen A-categorie en B-categorie. 
 
Voor spelers uitkomend in de B-categorie geldt dat een gele kaart een directe 
tijdstraf inhoudt. Voor de jeugd van JO12 en JO13 is dit 5 minuten, voor de teams 
vanaf JO14 is dat 10 minuten. Er mag in die periode geen vervanger voor hem/haar 
het veld in. Gele kaarten in de B-categorie worden niet op het wedstrijdformulier 
vermeld. 
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Bij teams uitkomend in de A-categorie mag de speler bij een gele kaart in het veld 
blijven. Deze gele kaarten worden echter wel vermeld op het wedstrijdformulier en 
door de KNVB bestraft met een boete die de speler zelf moet betalen. Via de KNVB 
volgt na een x-aantal gele kaarten (afhankelijk van beker- of competitiewedstrijd) 
een uitsluiting voor de volgende wedstrijd. Een tweede gele kaart in een wedstrijd 
betekent in beide categorieën een uitsluiting voor de rest van de wedstrijd en in de 
A-categorie tevens een uitsluiting voor de volgende wedstrijd. 
 
Krijgt een speler in de A of B-categorie een directe rode kaart, dan moet de speler 
direct het veld verlaten en vertrekken naar de kleedkamer. De speler mag geen 
plaats meer nemen in de dug-out of binnen de afrastering de wedstrijd afkijken. Er 
komt een vermelding op het wedstrijdformulier en de KNVB zal een sanctie 
opleggen. Dit is minimaal de eerstvolgende wedstrijd, maar afhankelijk van de 
zwaarte van de overtreding kunnen dit er ook meer zijn.  
Er volgt daarnaast ook een boete, deze boete is voor rekening van de speler zelf. 
 
Bij ernstig wangedrag volgt een gesprek met het bestuur en/of coördinator. 
 
Verzekering 
De KNVB heeft voor de aangesloten verenigingen en leden diverse verzekeringen 
afgesloten.  
 
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering. 
Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzekerden bij alle clubactiviteiten, 
zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en 
cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van 
deze activiteiten. De verzekering kent een eigen risico van EUR 500,00 en een 
secundair karakter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor). 
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Collectieve ongevallenverzekering. 
Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle clubactivteiten, zoals 
deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen 
en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze 
activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn meeverzekerd. 
 
Voor schademeldingen en/of meer info kunt u contact opnemen met het 
secretariaat. 
 
Adres- en/of andere wijzigingen 
Uiteraard komt het voor dat (ouders van) leden verhuizen of dat een e-mailadres, 
telefoon- of bankrekeningnummer wijzigt. Wilt u dergelijke wijzigingen aan de 
ledenadministratie doorgeven. ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl 
 
Lidmaatschap opzeggen 
Een lidmaatschap bij GJS loopt vanaf het moment van aanmelding t/m 30 juni van 
enig jaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is mogelijk. Een lid is in dat 
geval wel contributie verschuldigd tot einde lidmaatschap, zijnde 30 juni volgend 
op het moment van beëindiging lidmaatschap.  
Overschrijven naar een andere vereniging is ook mogelijk. Om voor een andere 
vereniging uit te mogen komen, dient de overschrijving voor 15 juni van enig jaar 
geregeld te zijn.   
Een lidmaatschap opzeggen kan met behulp van het formulier op de website.  
Vul het in, print het uit en lever het in bij GJS. Opsturen of e-mailen van het 
ingevulde formulier kan ook. Stuur het naar: ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl  
  

mailto:ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl
mailto:ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl
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3. Wat wordt er van een jeugdlid verwacht? 
 
Trainingen 
Het plezier in voetbal en het teamgevoel staan bij ons voorop. Daarom vinden we 
het belangrijk dat je bij elke training aanwezig bent. Als je onverwacht toch niet kan 
moet je dit altijd melden bij je trainer/leider.  
 
Verder is het erg belangrijk dat er veilig en sportief wordt gevoetbald. 
Scheenbeschermers zijn daarom verplicht. De trainer geeft aan wat voor kleding je  
aan kan hebben tijdens de training. Goede voetbalschoenen zijn in ieder geval erg 
belangrijk. 
 
Wedstrijden  
Als je met je team meedoet aan de wedstrijden wordt er verwacht dat je je er elke 
wedstrijd bent. Mocht je een wedstrijd niet kunnen dat moet je je afmelden bij je 
trainer/leider. Doe dit zo vroeg mogelijk zodat er nog tijd is om een invaller te zoeken 
en het team compleet te maken voor die wedstrijd. Geef het ook door als je weet 
dat je een weekendje weg gaat of op vakantie gaat. Alleen in hoogst uitzonderlijke 
gevallen kunnen wedstrijden verzet worden. 
 
Sportiviteit en het teamgevoel vinden we erg belangrijk. Zorg dat je op tijd aanwezig 
bent voor een wedstrijd. Ga met respect om met je tegenstanders en luister naar de 
aanwijzingen van de scheidsrechter. Geef elkaar voor en na afloop van de wedstrijd 
een hand. 
 
Wedstrijden worden gespeeld in het GJS wedstrijd tenue. 
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Kleedkamer – Douchen 
Het is de bedoeling dat de je in gewone kleding naar het veld komt. Je kan je dan 
omkleden in de kleedkamer (nummers staan op het bord aangegeven). Na de 
wedstrijd/training kan je je dan weer omkleden en fris in je eigen kleding naar huis. 
 
Douchen is verplicht na zowel de wedstrijden als na de training. Denk daarbij ook 
aan badslippers. 
Zorg dat je de kleedkamer ook bij uitwedstrijden netjes achterlaat. Alle rommel in 
de afvalbak en maak de vloer schoon en droog met de trekker. 
 
Spelregelbewijs 
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden 
heeft de KNVB tijdens seizoen 2014/2015 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het 
behalen van het spelregelbewijs zijn meer voetballers beter op de hoogte van de 
regels, begrijpen en accepteren zij waarom bepaalde beslissingen worden genomen 
en kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel.  
 
Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998 t/m 2002 was het eerder 
verplicht om het spelregelbewijs te halen. Dit seizoen zijn de leden geboren in het 
jaar 2003 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen. Een speler heeft tot 1 
september 2020 de tijd om het te halen. Als leden uit de genoemde geboortejaren 
het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2020/2021 niet voetballen. 
 
Gevonden voorwerpen 
Als je iets kwijt bent kan je aan de bar in de kantine vragen of het misschien 
gevonden is. Gevonden voorwerpen kan je daar ook inleveren. 
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Activiteiten 
De jeugdcommissie verzorgt voor de jeugd gedurende het seizoen verschillende 
activiteiten. Het is belangrijk voor het teamgevoel dat je aan verschillende 
activiteiten mee doet. Bovendien is het ook heel erg leuk om, los van je training of 
wedstrijden aanwezig te zijn op GJS. Op zaterdag speelt GJS 1, dat zijn spannende 
wedstrijden om te zien en een gezellig moment om op je club te zijn.  
 
Jaarlijks worden er vele leuke activiteiten gepland zoals: 

 Sinterklaasfeest 

 SantaRun 

 Het Omnia College oliebollen toernooi in de kerstvakantie 

 GJS kamp (JO-10 en JO-11 op GJS) 

 Uitwisseling met Haslev FC (Denemarken) voor JO13 en MO13 

 Slotdag 
 
Team van de week 
Bij thuiswedstrijden van GJS 1 zijn onze pupillen team van de week. Nadat de 
competitie-indeling en het wedstrijdschema bekend is, wordt er een jaaroverzicht 
gemaakt. Dat overzicht wordt vervolgens aan de leiders/trainers bekend gemaakt.  
 
Toernooien 
Je trainer of leider kan jouw team inschrijven voor verschillende toernooien. Het is 
erg leuk en leerzaam om aan deze verschillende toernooien mee te doen. Tijdens 
een toernooi speel je op bijvoorbeeld een ochtend een aantal wedstrijden tegen 
verschillende verenigingen. Hieruit komt vaak een kampioen! 
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Trainen of voetballen bij een andere vereniging. 
Wil je om een of andere reden bij een andere vereniging meetrainen dan moet je 
dat eerst melden bij de coördinator en je trainer/leider. Zonder instemming van GJS 
is het niet toegestaan gedurende het seizoen bij een andere vereniging mee te 
trainen of te voetballen. 
 
Het is ook belangrijk dat de vereniging waar je gaat meetrainen officieel op de 
hoogte wordt gesteld. Zij zullen dan ook contact opnemen met ons bestuur om een 
en ander af te stemmen. 
 
Soms komt het voor dat jeugdleden mogen gaan trainen of voetballen bij een BVO 
of dat er een speler uitgenodigd wordt door het KNVB Jeugdplan Nederland. We 
gaan ervanuit dat de belangen van je eigen team dan niet uit het oog verliest. In 
goed overleg met GJS en de andere organisaties kan er altijd naar een goede 
oplossing gezocht worden. 
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4. Wat wordt er van u als ouder van een jeugdlid verwacht? 
 

Ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid is bij GJS erg belangrijk.  
 
Betrokken zijn bij de spelactiviteiten van uw zoon of dochter maar ook de 
betrokkenheid naar de vereniging. GJS is een vereniging die draait op vrijwilligers 
en daarom is uw inzet belangrijk voor onze vereniging. 
 
U kunt zelf aangeven wat voor vrijwilligerswerk u wilt doen. Bijvoorbeeld helpen 
bij een thuistoernooi, bezetting van de jeugdbestuurskamer op zaterdagochtend, 
begeleider van “Het Team van de Week” tijdens de wedstrijden van GJS-1 of 
bardienst in de ochtend, de middag of op een trainingsavond. Incidenteel  worden 
er vrijwilligers gezocht voor de verschillende spelactiviteiten of het tentenkamp en 
of het doen van klussen ten behoeve van het complex. 
 
Ouders langs de kant 
We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en  het daarom erg fijn als u bij de 
wedstrijden van uw zoon/dochter komt kijken. Op een positieve manier 
aanmoedigen mag maar voetbal technische aanwijzingen krijgen de spelers van 
hun trainer/leider. 
 
De trainer en teamleider 
Uw zoon of dochter wordt ingedeeld in een team. Alle teams hebben een trainer 
en leider nodig. U kunt met elkaar afspreken wie welke taak op zich neemt zodat 
dit samen met de coördinator afgestemd kan worden. 
 
Trainingen 
Het is belangrijk dat uw zoon of dochter op tijd naar de training komt. Stimuleert u 
hem/haar hierin zoveel mogelijk. Het schema met de trainingsdagen en -tijden 
wordt op de website gepubliceerd. 
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Het vervoer van en naar wedstrijden 
Ieder team heeft voor de uitwedstrijden vervoer nodig. Het vervoer naar de 
uitwedstrijden wordt door de leider/trainer gecoördineerd. Van ieder ouder wordt 
een inspanning gevraagd door enkele keren per seizoen ter rijden naar de 
uitwedstrijden. 
 
Wassen van teamkleding 
Als vereniging zijn we er erg blij mee dat sommige teams gesponsord worden. In 
dat geval kan het voorkomen dat u gevraagd wordt om het teamtenue te wassen. 
Door alle kleding gezamenlijk te wassen behoudt de kleding dezelfde uitstraling.  
Houd u zich a.u.b. aan onderstaande wasvoorschriften: 

 de shirts, welke binnenste buiten zijn gekeerd, wassen op 30°. 

 de witte broekjes wassen op 40°. 

 de sokken wassen op 30°. 
 

De kleding en sokken nooit in de droger doen! Gebruik geen wasverzachter! 
Zo blijft de bedrukking mooi en blijven de sokken elastisch. 
 
We begrijpen dat we enige discipline van u vragen. Om de tenues langer fraai en 
toonbaar te houden, stellen we uw medewerking zeer op prijs. Een mooi tenue 
draagt bij aan de uitstraling van de club en maakt het voor de spelers ook leuker 
om te dragen. 
In een seizoen worden er gemiddeld zo’n 30 wedstrijden gespeeld. U bent dus 
gedurende een seizoen meerdere keren aan de beurt. 
 
U, of uw bedrijf, kan ook zelf een team sponseren! (zie ook paragraaf 7) 
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Vragen of opmerkingen 
Voor de meeste vragen kunt u bij uw trainer/leider terecht. Mocht er onverhoopt 
toch iets anders zijn kunt u altijd contact opnemen met de coördinator van de 
desbetreffende leeftijdsgroep. 
 
Voor vragen/ opmerkingen met betrekking tot activiteiten voor de jeugd kunt u 
terecht bij de jeugdcommissie. 
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5. Wat wordt er van u verwacht als seniorenlid? 
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook de inzet van onze leden is van 
belang. Vandaar dat we van ieder lid een actieve bijdrage verlangen om de 
vereniging te laten functioneren. 
 
Ieder seniorenlid wordt dan ook geacht de volgende ondersteunende taken uit te 
voeren: 

- het verzorgen van bardiensten; 
- het (bege)leiden van jeugdwedstrijden; 
- het verzorgen van bezetting van het wedstrijdsecretariaat op zaterdagen; 
- je inzetten als vrijwilliger bij activiteiten en evenementen; 
- inzetten bij het ophalen van oud papier; 
- het op gezette tijden uitvoeren van klusjes op het complex. 
 

 
Iedere speler is verplicht om bij wedstrijden en trainingen scheenbeschermers te 
dragen. 
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6. GJS en de samenwerking met Fysio PP 

 
GJS werkt samen met fysiotherapiepraktijk Fysio PP aan de gezondheid van alle 
leden van de club!  
 
Bij Fysio PP werken diverse sportfysiotherapeuten samen met GJS aan de 
revalidatie en blessurepreventie van de leden van de club. Fysio PP heeft twee 
locaties: Vuren en Gorinchem. De sportfysiotherapeuten zijn ook een aantal 
dagdelen per week aanwezig op het terrein van GJS. Alle leden van GJS kunnen bij 
Fysio PP herstellen van blessures en fysieke klachten. Trainers hebben toegang tot 
blessure preventieve trainingsschema’s. In diverse bijeenkomsten geeft Fysio PP 
informatie over sport en gezondheid.  
 
Blessure preventieve training 
Trainen: Fysio PP werkt samen met de trainers en coaches van GJS om gericht 
preventieve training in te zetten, denk aan warming up en spierversterkende 
oefeningen tijdens de training. Ook biedt Fysio PP extra trainingen in 
fysiotherapiepraktijk de Molenvliet (Bataafsekade) om risico op blessures te 
verminderen.  
Testen: een ander onderdeel van de blessurepreventie is om bij jeugdspelers te 
bepalen of zij in een groeispurt zitten, in deze fase zijn spelers blessuregevoeliger. 
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Blessures / pijnklachten 
Hoewel er allerlei acties ingezet worden om blessures en pijnklachten te 
voorkomen kunnen blessures altijd ontstaan. Leden van GJS kunnen altijd snel bij 
Fysio PP terecht, tijdens een inloopspreekuur op de club of in de praktijk.  
Blijf niet lopen met klachten, hoe eerder de behandeling start des te eerder sta je 
weer op het veld! Op zaterdag een blessure opgelopen tijdens de wedstrijd? Stuur 
Fysio PP een Whatsapp bericht en krijg direct een gericht advies. 
 
 

 

Molenlaan 3 in Vuren  |  Bataafsekade 6 in Gorinchem 

Telefoon 0183 766041  |  Whatsapp 06 13137875 

www.fysiopp.nl  |  info@fysiopp.nl 
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7. Een club kan niet zonder sponsors! 
 
Een vereniging kan niet zonder sponsors. GJS mag zich gelukkig prijzen met een 
aantal trouwe sponsors. 
 
GJS biedt de volgende mogelijkheden (niet limitatief): 
 

Omschrijving Investering  
(inclusief btw) 

Kledingsponsor:  
- Jeugdteam (8 tegen 8) (9 tenues) € 450,- 

eenmalig 
- Jeugdteam (11 tegen 11) (15 tenues) € 825,- 

eenmalig 
- Seniorenteam niet selectieteam (16 tenues) € 900,- 

eenmalig 
- Selectieteam (invulling in overleg) n.t.b. 

Bordsponsor langs het hoofdveld en C&W-court  
(exclusief kosten bord) 

€ 45 per meter 
per seizoen 

Bordsponsor op toegangsboog hoofdveld  
(inclusief bord) 

Vanaf € 75,- per 
bord per seizoen 

Sponsordoek  
(inclusief kosten doek) 

€ 475,- 
per seizoen 

Lidmaatschap Business United GJS 
(de businessclub van en voor GJS) 

€ 665,50  
per jaar 

 
Los van het bovenstaande zijn diverse combinaties mogelijk. Voor nadere 
informatie neemt u contact op met Ernö Kalmár : sponsoring@gjs-gorinchem.nl  
 
 
 

mailto:sponsoring@gjs-gorinchem.nl
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8. GJS en de privacywetgeving 
 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet in werking getreden. In deze Europese 
Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) genoemd, wordt een aantal 
privacyaspecten geregeld waaraan ook GJS zich heeft te houden.  
 
Wij nemen de privacy van onze leden serieus. Daarbij riskeert de vereniging bij 
niet naleving van de AVG hoge boetes! Als voetbalvereniging leggen wij 
ledeninformatie en dus diverse persoonsgegevens vast. Dit doen wij omdat wij 
contributie innen, contributie moeten afstaan aan de KNVB, maar ook om leden 
in te delen teams en betrokkenen te informeren over ontwikkelingen binnen de 
vereniging, bijvoorbeeld via social media en of het versturen van e-mails. Voor het 
kunnen uitvoeren van deze taken beschikt de voetbalvereniging over een aantal 
hulpmiddelen waarmee ze deze taken uitvoert. Wij zijn ons er van bewust dat 
door het beschikbaar krijgen van deze informatie, GJS over privacygevoelige data 
beschikt. 
 
Om de privacy van onze leden te borgen heeft de vereniging een aantal 
maatregelen getroffen. 
1. Het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke data is beperkt. Er 

wordt een map structuur ingericht met bevoegdheden op basis waarvan 
bestuursleden, gedelegeerden namens het bestuur, coördinatoren, trainers 
en/of leiders toegang hebben tot deze functie afhankelijke informatie. 

2. Gegevens die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld worden niet 
gedeeld met derden zonder dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. 
Zo beschikt de KNVB over ledengegevens van GJS maar mag de KNVB deze 
data niet zondermeer gebruiken voor commerciële doeleinden. 

3. Mocht er informatie op enigerlei wijze lekken, zal de vereniging dit data-lek 
dichten en procedures wijzigen. Indien noodzakelijk zullen de betreffende 
personen hiervan op de hoogte worden gebracht. 

4. Het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid zal waar noodzakelijk worden 
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aangescherpt binnen het bestuur. Het beleid wordt jaarlijks opnieuw 
beoordeeld. 

 
Als vereniging doen wij er alles aan te doen de privacy van onze leden te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien er toch 
onverhoopt in strijd met de verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom 
de behandeling van uw gegevens, is er de mogelijkheid via secretariaat@gjs-
gorinchem.nl  hiervan melding te maken en/of vragen te stellen. 
 
 

 

 
 
 
  

mailto:secretariaat@gjs-gorinchem.nl
mailto:secretariaat@gjs-gorinchem.nl
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9. GJS organisatorisch  
 
De organisatie van GJS ziet er als volgt uit: 
 
Voetbaltechnische zaken: 

Naam Functie Contactgegevens  

Ernö Kalmár Voetbaltechnische zaken tc@gjs-gorinchem.nl  
Peter Bijker Hoofd jeugdopleiding 

Onderbouw  
(jeugd t/m O12) 

hjo-onderbouw@gjs-
gorinchem.nl  

Ernö Kalmár Coördinator vrouwen tc@gjs-gorinchem.nl  
Ernö Kalmár Coördinator O19/O17 a.i. tc@gjs-gorinchem.nl  
Gerben Hoeve Coördinator 

O16/O15/O14 
coordinator-O15@gjs-
gorinchem.nl 

Yuri Wanders Coördinator O13 coordinator-O13@gjs-
gorinchem.nl 

Patrick van Deurzen Coördinator O12 coordinator-O12@gjs-
gorinchem.nl 

Patrick van Deurzen Coördinator O11 coordinator-O11@gjs-
gorinchem.nl 

Sven Lentjes Coördinator O10 coordinator-O10@gjs-
gorinchem.nl 

Peter Bijker Coördinator O9 a.i. hjo-onderbouw@gjs-
gorinchem.nl 

Eric Eindhoven Coördinator O8 coordinatorO8@gjs-
gorinchem.nl 

Eric Eindhoven Coördinator O7 coordinator-O7@gjs-
gorinchem.nl 

Monique de Jong 
 

Coördinator meisjes vrouwen-meisjes@gjs-
gorinchem.nl  

 

mailto:tc@gjs-gorinchem.nl
mailto:hjo-onderbouw@gjs-gorinchem.nl
mailto:hjo-onderbouw@gjs-gorinchem.nl
mailto:tc@gjs-gorinchem.nl
mailto:tc@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O15@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O15@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O13@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O13@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O12@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O12@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O11@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O11@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O10@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O10@gjs-gorinchem.nl
mailto:hjo-onderbouw@gjs-gorinchem.nl
mailto:hjo-onderbouw@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinatorO8@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinatorO8@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O7@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-O7@gjs-gorinchem.nl
mailto:vrouwen-meisjes@gjs-gorinchem.nl
mailto:vrouwen-meisjes@gjs-gorinchem.nl
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Materialen (ballen, hesjes, reservetenue, etc.): 
Trainers en leiders kunnen voor alle vragen over trainingsmaterialen terecht bij 
Mark Coenraads. 

Naam Functie Contactgegevens  

Mark Coenraads Coördinator materialen materialen@gjs-gorinchem.nl  
 
 
GJS 7-t-7 en 4-t-4: 
Ons aanbod voor ‘ouderen’ bestaat uit voor heren 7-t-7 en voor vrouwen 4-t-4 & 
7-t-7. De heren trainen op dinsdag en spelen om de 14 dagen op zaterdagmiddag 
onderlinge 7-t-7-wedstrijden. De vrouwen 4-t-4 groep trainen op dinsdagavond. De 
vrouwen 7-t-7 spelen op vrijdagavond. 

Naam Functie Contactgegevens  

Richard Nijeboer Coördinator heren 7-t-7 coordinator-H7t7@gjs-
gorinchem.nl  

 
Sponsoring en Business United GJS: 
Voor alle vragen of sponsoring, aanbrengen reclame-uitingen, lidmaatschap van 
Business United GJS (onze businessclub) wendt u zich tot Ernö Kalmár. 

 Contactgegevens  

Sponsoring sponsoring@gjs-gorinchem.nl  
Business  United GJS business@gjs-gorinchem.nl  

 
  

mailto:materialen@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-H7t7@gjs-gorinchem.nl
mailto:coordinator-H7t7@gjs-gorinchem.nl
mailto:sponsoring@gjs-gorinchem.nl
mailto:business@gjs-gorinchem.nl
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Commissie wedstrijdzaken: 
De commissie wedstrijdzaken is het primaire aanspreekpunt voor het organiseren 
van (oefen)wedstrijden. 

Naam Functie Contactgegevens  

Marc Jan Bos Wedstrijdzaken senioren senioren@gjs-gorinchem.nl  
Ben Bijsma Wedstrijdzaken junioren junioren@gjs-gorinchem.nl  
Frank Rousse Wedstrijdzaken pupillen pupillen@gjs-gorinchem.nl  

 
De jeugdcommissie: 
De jeugdcommissie verzorgt de coördinatie van alle niet voetbaltechnische zaken 
en activiteiten voor de jeugd. 

Naam  Functie Contactgegevens  

Bart Verhoeks Lid en 1e aanspreekpunt jeugdcommissie@gjs-
gorinchem.nl  Eric Eindhoven Lid 

 
Het bestuur: 

Naam Functie Contactgegeven  

Jan van Veen Voorzitter voorzitter@gjs-gorinchem.nl  

Wilfred Groenevelt Penningmeester penningmeester@gjs-
gorinchem.nl  

Bart Verhoeks  Secretaris  secretariaat@gjs-gorinchem.nl  
Ingrid van Hulst Kantinezaken en 

activiteiten 
kantinezaken@gjs-gorinchem.nl  

Ernö Kalmár Voetbal zaken en 
sponsorzaken 

tc@gjs-gorinchem.nl  

 
Het bestuur vergadert iedere eerste donderdag van de maand. 
 
 
 

mailto:senioren@gjs-gorinchem.nl
mailto:junioren@gjs-gorinchem.nl
mailto:pupillen@gjs-gorinchem.nl
mailto:jeugdcommissie@gjs-gorinchem.nl
mailto:jeugdcommissie@gjs-gorinchem.nl
mailto:voorzitter@gjs-gorinchem.nl
mailto:penningmeester@gjs-gorinchem.nl
mailto:penningmeester@gjs-gorinchem.nl
mailto:secretariaat@gjs-gorinchem.nl
mailto:kantinezaken@gjs-gorinchem.nl
mailto:tc@gjs-gorinchem.nl
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Ledenadministratie: 
Alle aanmeldingen, wijzigingen van adres, telefoon of bankrekeningnummer en ook 
opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail gemeld te worden aan de 
ledenadministratie.  

Naam Contactgegevens  

Marleen Gremmen ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl 
 

Algemeen:  

Complex “Sportpark Dalem” 

Bezoekadres Merwe Donk 56a 
4207 XB Gorinchem 
 

Telefoonnummer 0183-631994 

Website www.gjs-gorinchem.nl 

E-mail info@gjs-gorinchem.nl  

Correspondentieadres Postbus 3093 
4200 EB Gorinchem 

IBAN-nummer NL 46 RABO 0154386367 
Kamer van Koophandel 23053898 
BTW nummer NL003030714B01 

  
Ons complex bestaat uit:  

- 4 wedstrijdvelden, waaronder 1 kunstgrasveld 
- 3 pupillenvelden 
- 1 trainingsveld 
- 12 kleedkamers 

mailto:ledenadministratie@gjs-gorinchem.nl
http://www.gjs-gorinchem.nl/
mailto:info@gjs-gorinchem.nl
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