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Informatie jeugdafdeling seizoen 2021-2022 
 
‘Waar plezier en prestatie samen gaan’ 
 
Op deze pagina vindt u allerlei informatie over het jeugdvoetbal bij FC ’s-Gravenzande.  
 
Voor meer leeftijdsspecifieke informatie, zoals bijvoorbeeld trainingstijden, spelvormen en 
proeftrainingen kunt u terecht bij de hoofdleiders van de betreffende leeftijdscategorie. 
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1. Nieuwe leden en proeftrainingen 
 

Nieuwe leden zijn bij FC ’s-Gravenzande altijd van harte welkom om direct lid te worden of vrijblijvend 2 
proeftrainingen mee te doen met een team. 
 
Spelers die tijdens het speelseizoen lid worden, komen op een wachtlijst als er geen plaats in de 
huidige teams beschikbaar zijn. Er wordt pas een nieuw team samengesteld als er genoeg spelers lid 
zijn geworden. In overleg met de hoofdleiders en training-coördinator van de betreffende categorie, 
kunnen nieuwe leden eventueel wel al meetrainen.  
 
Klik hier voor meer informatie: LID WORDEN 
 
 

 
 

2. Contributie 
 

Ieder seizoen wordt conform het besluit van de algemene ledenvergadering de contributie per categorie 
vastgesteld. Spelers binnen de jeugdvoetbalopleiding betalen een toeslag. 
 
Meer informatie over de contributie en eventuele kortingen staan vermeld op: 
www.fcsgravenzande.nl/763/contributie/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcsgravenzande.nl/202/lid-worden/
http://www.fcsgravenzande.nl/763/contributie/
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3. Indeling op geboortejaar 
 
Alle jeugdspelers bij FC ‘s-Gravenzande worden ingedeeld in verschillende categorieën  
die bepaald worden door het geboortejaar: 
 
 
CATEGORIE WEDSTRIJDVORM GEBOREN IN:  
JO6 MINI’S Onderlinge trainingen 2016 + 2017 Jongens en meisjes gemengd 
JO7 LEEUWEN 4 tegen 4 - Westlandcompetitie 2015 Jongens en meisjes gemengd 
JO8 6 tegen 6 2014 Jongens en meisjes gemengd 
JO9 6 tegen 6  2013 Jongens en meisjes gemengd 
JO10 6 tegen 6 2012 Jongens en meisjes gemengd 
JO11 + MO11 8 tegen 8 2011  
JO12  8 tegen 8 2010  
JO13 + MO13 11 tegen 11 2009  
JO14 11 tegen 11 2008  
JO15 + MO15 11 tegen 11 2007  
JO16 11 tegen 11 2006  
JO17 + MO17 11 tegen 11 2005  
JO19 + MO19 11 tegen 11 2004 + 2003  
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4. Teamindelingen 

4.1. Selectiebeleid jeugdvoetbalopleiding 
 
 
Binnen iedere leeftijdscategorie kunnen spelers in aanmerking komen voor de jeugdvoetbalopleiding 
van FC ’s-Gravenzande. Spelers die aan de jeugdvoetbalopleiding deelnemen, krijgen driemaal in de 
week een training van gediplomeerde trainers. Voor deelname aan de jeugdvoetbalopleiding wordt een 
extra contributietoeslag doorberekend.  
 
De teamindeling van de jeugdvoetbalopleiding teams wordt bepaald door hoofd jeugdvoetbalopleiding 
en de hoofdtrainers in samenwerking met het team interne scouting. 
 
Per team binnen de jeugdvoetbalopleiding mogen maximaal 2 spelers van buiten onze vereniging 
ingezet worden. In samenspraak met de Beleids-Technische Commissie (BTC) en het hoofdbestuur 
kan de jeugdvoetbalopleiding een verzoek indienen om meer spelers van buitenaf te plaatsen. 
 
Spelers die net niet in aanmerking komen om in een jeugdopleidingsteam te spelen, kunnen de 
uitnodiging krijgen om mee te trainen met het betreffende team. Voorwaarde is dat de betreffende 
speler ook minimaal 1 x per week met het eigen team meetraint. Als ouders dit niet kunnen 
organiseren, dan staat het teambelang voorop en traint de speler alleen met het eigen team mee. 
 

4.2.  JO6 mini’s en JO7 Leeuwen 
 
Kinderen van 4- 5- en 6 jaar starten bij ons bij de JO6 Mini’s of de JO7 Leeuwen (en Tijgers). De 
groepen worden ingedeeld op leeftijd. De JO6- en JO7 groepen trainen onderling en de JO7 Leeuwen 
spelen iedere zaterdag uit en thuis 4 tegen 4 wedstrijdjes tegen andere Westlandse verenigingen. 
 
Kijk voor meer informatie op: 
 

• JO6 Mini’s - https://www.fcsgravenzande.nl/369/fc-s-gravenzande-jo6/ 
 

• JO7 Leeuwen - https://www.fcsgravenzande.nl/368/fc-s-gravenzande-jo7/ 
 

 

 
 
 

https://www.fcsgravenzande.nl/369/fc-s-gravenzande-jo6/
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4.3. Overige teams JO8 t/m JO13 
 
FC ’s-Gravenzande hanteert het uitgangspunt om alle spelers op zijn/haar eigen niveau te laten spelen. 
Ieder kind beleeft het meeste plezier als hij/zij op eigen niveau speelt en de mogelijkheid krijgt om 
zijn/haar eigen top te halen.  
 
De teamindeling van de overige teams wordt bepaald door de hoofdleiders en wordt ieder seizoen 
medio juni samengesteld. Teamleiders en trainers kunnen ieder seizoen medio mei via een 
evaluatieformulier de eigen spelers beoordelen en op niveau inschatten. Ook zullen zij de gelegenheid 
krijgen de hoofdleiders van advies te voorzien. 
 
Bij de teamindeling wordt rekening gehouden met de ingevulde evaluatieformulieren, het advies van de 
teamleiders- en trainers, het aantal kinderen, het niveau van de speler, de positie in het veld, het samen 
spelen met vrienden/vriendinnen en eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
 

4.4. Overige teams JO14 t/m JO19 
 
Vanaf de categorie JO14 is het streven om de overige teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden, 
zodat deze teams na de JO19 doorstromen naar de senioren. De teamindelingen worden medio juni 
door de hoofdleiders in samenspraak met de teamleiders en trainers van de teams samengesteld. 
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4.5. Meidenafdeling 
 
De meidenafdeling van FC ’s-Gravenzande is - mede door de enorme groei van het aantal leden - volop 
in ontwikkeling. De jongste speelsters van 4 t/m 9 jaar spelen nog samen met de jongens. Vanaf de 
MO11 categorie worden alle speelsters ingedeeld in meidenteams. Net als bij de jongens is het streven 
om alle meiden op hun eigen niveau te laten trainen en spelen. Talentvolle meiden die in aanmerking 
komen voor de jeugdvoetbalopleiding, spelen zo lang mogelijk in deze teams mee. 
 
De teamindeling van alle teams binnen de MO11 t/m MO19 wordt ieder seizoen - medio juni - 
samengesteld door de hoofdleiders van de meidenafdeling in samenwerking met de technisch 
coördinator en hoofd jeugdopleiding. Teamleiders en trainers kunnen ieder seizoen medio mei via een 
evaluatieformulier de eigen spelers beoordelen en op niveau inschatten. Ook zullen zij de gelegenheid 
krijgen de hoofdleiders van advies te voorzien. 
 
Bij de teamindeling van de teams wordt rekening gehouden met de ingevulde evaluatieformulieren, het 
advies van de teamleiders- en trainers, het aantal kinderen, het niveau van de speelster, de positie in 
het veld, het samen spelen met vriendinnen en eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
 
 

 
 

5. Dispensatie 
 
Binnen iedere categorie worden de spelers ingedeeld op geboortejaar volgens bovenstaand overzicht. 
Alleen in bijzondere omstandigheden kan een verzoek gedaan worden om in een oudere of jongere 
categorie te spelen. Een verzoek tot dispensatie zal altijd in overleg met de hoofdleider van de 
betreffende leeftijdscategorieën bepaald worden. Hierbij volgen we als club de richtlijnen van de KNVB. 
 

6. Interne scouting  
 

Binnen de jeugdafdeling van FC ‘s-Gravenzande is er interne scouting onderbouw actief. Doelstelling 
van interne scouting is om alle jeugd tussen de JO6- en JO13 categorie structureel in kaart te brengen 
tijdens voornamelijk wedstrijden.  
 
Het uiteindelijke resultaat moet een duidelijk beeld geven van de kwaliteiten die elke speler binnen deze 
leeftijdscategorieën heeft. De gegevens zullen onder andere worden gebruikt bij het samenstellen van 
de teams binnen de jeugdvoetbalopleiding.  
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7. Trainingen en wedstrijden 
 

De teams binnen de jeugdvoetbalopleiding trainen 3x per week en de overige teams 2x per week. De 
jeugdvoetbalopleiding teams worden getraind door gediplomeerde trainers in samenwerking met 
assistent-trainers (meestal ouders). De overige teams worden getraind door de ouders of familieleden 
van het team. Voor deze vrijwilligers organiseert de club jaarlijks trainerscursussen (zie voor meer 
informatie hoofdstuk 9). 
 
Iedere zaterdag spelen de teams vanaf de JO8 in een KNVB-competitie. Wedstrijdinformatie van ieder 
team is te vinden op de website voetbal.nl  
 
De 4- en 5 jarige kinderen – de JO6 ‘mini’s’ – trainen iedere week 1x en spelen regelmatig in de 
pannakooi onderlinge partijtjes op zaterdag. 
 
De 6-jarige kinderen – de ‘JO7 Leeuwen en Tijgers’ – trainen 2x per week en spelen op zaterdag 4 
tegen 4 wedstrijdjes uit en thuis tegen andere Westlandse verenigingen. 
 

8. Voetbalschool Westland 
 

Bij de voetbalschool Westland kunnen jeugdspelers extra techniektrainingen volgen tegen een 
vergoeding. Ook organiseert de voetbalschool jaarlijks evenementen, zoals de populaire Voetbal 
Olympics!  
Meer informatie is te vinden op: https://www.fcsgravenzande.nl/973/voetbalschoolwestland/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voetbal.nl/
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9. Interne cursussen trainers en coaches 
 

Wekelijks zijn binnen onze vereniging een groot aantal vrijwilligers actief als trainer, leider of coach. 
Samen geven alle vrijwilligers vorm en invulling aan de opleiding en begeleiding van onze jeugdspelers. 
Dat dit geen eenvoudige taak is, waarbij je – zelfs als je als ouder jaren hebt gevoetbald – al snel 
geconfronteerd wordt met een veelheid van technische, tactische, pedagogische en organisatorische 
uitdagingen. Voor alle vrijwilligers die training geven of wedstrijd-coaching doen, faciliteert FC ’s-
Gravenzande ieder seizoen verschillende cursussen. 
 
Deelname is gratis en er is keuze uit een gevarieerd aanbod: 

• Trainer cursus (basis) 
• Techniektraining (basis)  
• Techniektraining (gevorderden) 
• Wedstrijdbegeleiding 8 tegen 8 
• Wedstrijdbegeleiding 11 tegen 11 

 
Voor meer informatie over het cursusaanbod kunt u terecht bij hoofd jeugdvoetbalopleiding Ron van 
Meerten via e-mail: r.v.meerten@fcsgravenzande.nl 
 
 

 
 

10. Wedstrijd- en training kleding 
 

Zowel wedstrijd- als training kleding en een FC sporttas kunnen door alle leden aangekocht worden in 
de (web)shop van FC ’s-Gravenzande: https://fcsgravenzande.clubwereld.nl/.  
Iedere speler dient voor de wedstrijd verplicht FC sokken en een broekje aan te schaffen. 
Wedstrijdshirts worden per team gefaciliteerd. De keeper of het team dient zelf voor 
keeperhandschoenen te zorgen. Daarnaast is het dragen van scheenbeschermers tijdens de 
wedstrijden en trainingen verplicht. In de winter is het aan te raden om warme (thermo)onderkleding te 
dragen tijdens trainingen en wedstrijden. 

 
 

mailto:r.v.meerten@fcsgravenzande.nl
https://fcsgravenzande.clubwereld.nl/
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11. Ouderbetrokkenheid 
 

Een team kan alleen functioneren wanneer alle ouders actief betrokken zijn. Enerzijds om uw eigen 
kind te begeleiden in aanloop naar en na afloop van de wedstrijden en trainingen. Anderzijds omdat 
betrokken ouders nodig zijn om alles rond het team goed te organiseren. Zo wordt er verwacht dat ieder 
team zorgdraagt voor: 

• Leiders, trainers en wedstrijdcoaches; 
• Het wassen van de wedstrijdtenues; 
• Het rijden bij uitwedstrijden; 
• Het regelen en opruimen van limonade- of thee kannen voor het team en de tegenstander na 

afloop in de kleedkamer (niet op het veld!); 
• Het klaarzetten en opruimen van de velden (bij vooral de jongere jeugd); 
• Het organiseren van leuke teamuitjes; 
• En…ervoor zorgen dat het met zijn allen (voor spelers en ouders) een onvergetelijk seizoen 

wordt! Vele handen maken hierbij dus licht werk.  
 
 

 

12. Normen en waarden 
 

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens en rondom de 
wedstrijden. Hou het gezellig met elkaar en spreek elkaar gerust aan op een ieders gedrag!  
Wees tijdens de wedstrijden enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 
 
Spelers, ouders en betrokkenen… 
 

1. Gedragen zich naar (assistent)scheidsrechter; 
2. Tonen respect voor tegenstander; 
3. Geven een speler ruimte om fouten te maken; 
4. Letten op hun taalgebruik langs de lijn; 
5. Hebben een voorbeeldfunctie; 
6. Laten de trainer en coach zijn/haar werk doen; 
7. Zijn positief langs de lijn en bekijken de wedstrijd van achter het hek; 
8. Moedigen aan, maar coachen niet; 
9. Drinken geen alcohol en roken niet langs de lijn; 
10. Zijn ook het uithangbord van de club. 
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13. Vrijwilligersbeleid 
 

‘Vrijwilligers zijn het cement en de olie van de vereniging’ 
 
Een vereniging als FC ’s-Gravenzande kan niet draaien zonder vrijwilligers. Denk daarbij aan trainers, 
leiders, coaches, (assistent)scheidsrechters, maar ook materiaalmensen, bestuursleden, coördinatoren, 
de schoonmaakploeg, bar- en keukenmedewerkers, gastheren en -vrouwen, publiciteitsmensen, 
kaartjesverkopers, wedstrijdsecretarissen, onderhoudsmensen, enzovoort.  
 
We zijn een grote club waar altijd wat te beleven is, maar om FC ’s-Gravenzande bruisend te houden is 
regelmatige aanvulling van het vrijwilligersbestand noodzakelijk. Om met elkaar de schouders er onder 
te zetten, creëren we het echte verenigingsgevoel waar iedereen zich thuis en veilig voelt. 
 
Het vinden van nieuwe vrijwilligers kost bij FC ’s-Gravenzande heel veel moeite. Daarnaast is het lastig 
om de huidige mensen bij de club betrokken te houden.  
 
Hoe betrek je nieuwe mensen bij de club? Vrijwilligerswerk moet persoonlijker en flexibeler worden 
gemaakt. Mensen willen nog wel meehelpen, maar niet meer zo lang en intensief als de huidige 
generatie vrijwilligers van vijftig jaar en ouder. Het liefst worden ze opgeroepen wanneer dat echt nodig 
is, in plaats van elke week te hoeven opdraven. Om dit handen en voeten te geven is bij FC ’s-
Gravenzande in 2011 de vrijwilligersplicht ingevoerd. Alle spelende leden moeten zich beschikbaar 
stellen voor een vrijwilligersfunctie van ± 8 uur per jaar. Voor spelende leden onder 16 jaar wordt de 
vrijwilligersplicht ingevuld door één van de ouders. Doe je dat niet, dan betaal je een 
vrijwilligersbijdrage. 
 
Meer informatie: https://www.fcsgravenzande.nl/760/vrijwilligerswerk/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcsgravenzande.nl/760/vrijwilligerswerk/
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14. Wedstrijdzaken 
 

Competitie- en bekerwedstrijden worden vastgesteld door de KNVB. Wanneer een wedstrijd door 
bijzondere omstandigheden niet door kan gaan, dan dienen de teamleiders dit uiterlijk 4 dagen voor de 
speeldag door te geven aan de wedstrijdsecretaris van hun afdeling. De wedsstrijdsecretaris zal, in 
overleg met de tegenstander, een nieuwe datum bepalen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 
beschikbaarheid van een veld en kleedkamer.  
 
Bij een grote vereniging als FC ’s-Gravenzande gebeurt er veel. Met ongeveer 1600 leden en bijna 100 
teams is er altijd wat te beleven. De meeste teams zijn ingeschreven bij de KNVB en dat schept een 
verplichting. Wij verplichten ons daarmee om met dat team de competitie te spelen in een poule waar 
we door de KNVB zijn ingedeeld. Wij spelen die wedstrijden op een sportieve manier, blijven niet 
zomaar weg van een wedstrijd en spelen de competitie tot einde seizoen. 
 
Voldoen we hier niet aan dat stelt de KNVB daar sancties tegenover, hierbij denken we aan: 

• Niet op komen dagen bij de wedstrijd; 
• Opheffen team; 
• Onsportief gedrag (de gele en rode kaart); 
• Geweld in het veld… 

 
Als een team niet op komt dagen, zonder zich op de juiste manier afgemeld te hebben (uiterlijk dinsdag 
voor 12.00 uur bij de wedstrijdsecretaris) stelt de KNVB daar een sanctie tegenover (enkele tientallen 
euro’s afhankelijk van de leeftijd). 
 
Bij het opheffen van een team - in de loop van het seizoen - volgt er ook een sanctie. Die loopt uiteen 
van enkele tientallen tot duizenden euro’s, omdat daarmee de competitie voor de overige teams 
beïnvloed wordt. 
 
Bij onsportief gedrag zijn er meerdere strafmaatregelen mogelijk, bijvoorbeeld de gele en rode kaart 
waarbij de KNVB bepaalt welke combinatie van strafmaatregelen wordt opgelegd. Over het algemeen is 
dat een combinatie van een geldboete en een schorsing. 
 
De gele kaart kent twee varianten, in de B categorie is dat een veldverwijdering van 10 minuten zonder 
financiële sanctie. In de A categorie is er wel een financiële sanctie en mogelijk een schorsing, zo is 2 x 
geel in een wedstrijd goed voor een rode kaart en minimaal 1 wedstrijd schorsing. Bij een totaal van 5 
gele kaarten in een seizoen volgt er ook minimaal 1 wedstrijd schorsing. 
 
De rode kaart kent vele varianten en is afhankelijk van de mate van overtreding (bedreigen, intimideren, 
natrappen etc) De scheidsrechter bepaalt of er een rode kaart gegeven wordt en geeft daar een code 
aan. De KNVB gaat daarna aan de slag en vraagt bij beide clubs verklaringen op om te bepalen wat er 
gebeurd is, binnen drie dagen moeten de verklaringen ingestuurd zijn, daarna bepaalt de KNVB de 
strafmaat middels een schikkingsvoorstel waarna we nog in beroep kunnen.  
 
Bij geweld in het veld is het belangrijk om rustig te blijven en zo snel mogelijk de rust te herstellen, volg 
de beslissingen van de scheidsrechter en accepteer die. 
 
BELANGRIJK 

• Voor wedstrijdwijzigingen neem je contact op met de wedstrijdsecretaris van betreffende 
leeftijdscategorie. 

• Opheffen van teams kan alleen door het bestuur gedaan worden. 
• Bij gele kaarten is geen actie nodig, dit wordt automatisch verwerkt 
• Bij rode kaarten geldt, neem na de wedstrijd contact op met het Bestuurslid Wedstrijdzaken, 

dan kunnen we direct bepalen of en indien ja welke actie er ondernomen moet gaan worden. 
• Bij geweld op of langs het veld en wedstrijdstakingen neem je ook direct na (of tijdens) de 

wedstrijd contact met het bestuurslid wedstrijdzaken:  
Marien Rolandus Boers via wedstrijdzaken@fcsgravenzande.nl of 06-28645395 (app of bel). 
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15. Evenementen en activiteiten 
 

Bij FC ’s-Gravenzande worden er door verschillende commissies evenementen en activiteiten door het 
jaar heen georganiseerd, zoals deelname aan (internationale) toernooien, het winterkamp, 
Sinterklaasviering voor de jongste jeugd, het KerstMixToernooi in de Kerstvakantie, de familiedag aan 
het einde van het seizoen en het FC Jeugdkamp in de zomervakantie. 
 
De supportersvereniging organiseert en ondersteunt veel activiteiten en goede doelen. Met het 
lidmaatschap ondersteun je de vereniging. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.fcsgravenzande.nl/770/supportersvereniging/ 
 
 

 
 

16. Vertrouwenspersonen 
 

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere 
ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een 
ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene 
als ongewenst wordt ervaren.  
 
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt 
ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of 
wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan 
het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een 
leider/trainer is. In zulke gevallen zou het goed zijn 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 jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo’n iemand 
wordt een vertrouwenspersoon genoemd. 
 
Meer informatie: www.fcsgravenzande.nl/757/vertrouwenspersonen/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcsgravenzande.nl/770/supportersvereniging/
http://www.fcsgravenzande.nl/757/vertrouwenspersonen/


 

 Informatie Jeugdafdeling FC ’s-Gravenzande - seizoen 2021-2022 – www.fcsgravenzande.nl   13 
 

17. Blessures en ziekte 
 

Wanneer je voor langere tijd niet kunt voetballen door een blessure of door ziekte, geef dit dan door aan 
je leider/leidster. De vereniging kan dan iets voor jou organiseren om je wat op te vrolijken en je leed 
misschien iets te verzachten. Als je, ondanks je blessure, toch mee wilt naar een wedstrijd kan dit 
natuurlijk altijd. Zo blijf je toch een beetje betrokken bij je team. 

18. Ledenadministratie Sportbundels 
 

FC ’s-Gravenzande maakt voor de ledenadministratie en het indelen van de teams gebruik van 
Sportbundels. https://sportbundels.nl/  
 
Houdt uw persoonlijke gegevens up-to-date. Indien uw gegevens wijzigen, dan bent u zelf 
verantwoordelijk om dit in Sportbundels aan te passen. Het account is altijd gekoppeld aan uw e-mail 
adres en een uniek wachtwoord. Via de ‘wachtwoord vergeten functie’ kan eenvoudig een nieuw 
wachtwoord aangevraagd worden.  

19. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
 

FC ‘s-Gravenzande wil het risico op ernstige ongewenste gedragingen binnen de vereniging - denk aan 
zaken als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling - minimaliseren. Eén van de 
middelen is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van functionarissen (vrijwilligers en 
werknemers) die binnen de vereniging werken met kwetsbare groepen. Denk hierbij aan de trainers, 
coaches en leiders van de jeugdafdeling, het G-team en het meisjes- en vrouwenvoetbal. We beogen 
hiermee preventief een veilig sportklimaat voor onze leden te bewerkstelligen. Alle trainers, leiders en 
coaches binnen de jeugdafdeling dienen in het bezit te zijn van een geldige VOG. Indien de VOG niet in 
zijn of haar bezit is, mag de vrijwilligerstaak niet meer bij onze vereniging niet worden uitgevoerd. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie via: 
ledenadministratie@fcsgravenzande.nl  

20. Privacy beleid 
 

FC ’s-Gravenzande is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met 
persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de FC ’s-Gravenzande aan haar leden, 
donateurs en sponsoren aanbiedt. https://www.fcsgravenzande.nl/833/privacyverklaring/ 
 

 

https://sportbundels.nl/
mailto:ledenadministratie@fcsgravenzande.nl
https://www.fcsgravenzande.nl/833/privacyverklaring/
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