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Welkomstwoord van de jeugdvoorzitter 
 

Welkom bij onze vereniging, welkom bij v.v. Haagse Hout! 
 
Dit informatieboekje is geschreven voor de jeugdleden en hun ouders/verzorgers en bevat 
alle informatie die u moet weten als een jeugdlid bij v.v. Haagse Hout voetbalt, of gaat 
voetballen.  
U vindt er zowel praktische zaken rondom de trainingen, wedstrijden, contributie, rechten, 
plichten en alles wat er bij het lidmaatschap komt kijken. 
Veel van de informatie staat ook op de website van v.v. Haagse Hout, maar het is natuurlijk 
ook handig om alles in een boekje bij elkaar te hebben. 
 
Mocht u na het lezen nog vragen en/of opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen 
met één van onze jeugdcommissieleden. De namen van deze leden vindt u verder op in dit 
boekje. 
 
Ik wens elk jeugdlid en zijn of haar ouders/verzorgers een plezierige en sportieve tijd toe bij 
v.v. Haagse Hout! 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Monica van Gessel 
Jeugdvoorzitter v.v. Haagse Hout 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vvhaagsehout.nl/
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De vereniging  
 
v.v. Haagse Hout is een amateurvoetbalvereniging uit Den Haag en is gevestigd in de wijk 
Mariahoeve/Bezuidenhout. 
 
v.v. Haagse Hout is een fusieclub, ontstaan in 1999 uit O.S.C. (Oosterboys S.V.T. Combinatie) 
en Postalia (een personeelsvereniging van de P.T.T.). 
 
Momenteel kent Haagse Hout zo’n 450 leden. Voor seizoen 2019-2020 te verdelen over 7 
senioren teams, 11 jeugdteams, 1 vrouwen seniorenteam, 1 gemixt (jongens/meisjes) team 
en 3 zaalvoetbalteams. 
 
v.v. Haagse Hout kent gelukkig ook vele vrijwilligers voor de jeugd. Denkt u daarbij aan de 
scheidsrechters, trainers, leiders, organisatoren van evenementen en activiteiten, gastheren 
om de tegenstanders te ontvangen, schoonmaker, barpersoneel en ga zo maar door!  
Zonder deze mensen kan onze club niet bestaan en we kunnen er altijd meer gebruiken. 
 

Adres gegevens v.v. Haagse Hout 

Clubgebouw en velden 
Vlamenburg 38 
2591 AS Den Haag 
telefoon: +31 (0) 70 385 15 36 

Correspondentie adres 
v.v. Haagse Hout 
Isabellaland 1690 
2591 EM Den Haag 
telefoon: +31 (0) 70 385 87 50 
mobiel: +31 (0) 6 22 69 68 29 

 

 

 

 

 

  

http://www.vvhaagsehout.nl/club-geschiedenis-haagse-hout/
http://www.vvhaagsehout.nl/club-geschiedenis-osc/
http://www.vvhaagsehout.nl/club-geschiedenis-postalia/
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Waar staat v.v. Haagse Hout voor 

v.v. Haagse Hout is een voetbalvereniging voor iedereen: jong/oud, jongen/meisje groot of 
klein. 

Bij de jeugd kent v.v. Haagse Hout twee belangrijke doelen: 

1. PLEZIER 
2. Jezelf ontwikkelen 

Voor elk kind een passend team, dat is waar de jeugdcommissie van v.v. Haagse Hout zich 
voor inzet zodat plezier en ontwikkelen op de 1e en 2e plaats blijven staan. 

Dat kan betekenen dat een jeugdlid met een vriendje/vriendinnetje in het zelfde elftal 
speelt. Dat kan betekenen dat een jeugdlid uitgedaagd moet worden tijdens wedstrijden en 
trainingen en dat kan ook betekenen dat een jeugdlid in een team speelt waar het niveau 
hoger/lager is. 

Jeugdcommissie: 

De kerntaak van de jeugdcommissie is de gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen 
van het jeugdvoetbal zo goed mogelijk te behartigen. De commissie bestaat uit de volgende 
leden: 

1. Jeugdvoorzitter: behartigt de belangen van de jeugdafdeling in het bestuur van v.v. 
Haagse Hout, Monica van Gessel (foto 1) 

2. Contacten met en coördinatie van jeugdtrainers en -leiders, indelingen trainingen; 
vacant (foto 2) 

3. Indeling van de teams: vacant (foto 3) 
4. Beheer en inkoop van de materialen:  Jan-Kees de Kramer en Chris Poort (foto 4) 
5. Jeugdcommissie activiteiten en vertrouwens persoon: Simone Oosterveen( foto 5) 
6. Jeugdcommissie technische ontwikkeling en scholing trainers vacant: (foto 6) 
7. Inschrijven nieuwe leden en  Ooievaarspas: Joyce Vink (foto 7) 
8. Jeugdtoernooien: vacant (foto 8) 
9. Overgang jeugd naar senioren: Soebhas Ramdhan en Mehdi Chafai (foto 9) 
10. Scheidsrechters en scholing (scheidsrechters) vacant: (foto 10) 

1. Jeugdvoorzitter:   2. Coördinator  Jeugdleiders/trainers: 
 

 
     
 
 
 
 

Monica van Gessel    Vacant 
Tel: +31 (0) 6 46 11 14 13 
e-mail: jeugd@vvhaagsehout.nl 
 
  

mailto:jeugd@vvhaagsehout.nl
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3. Indeling teams   4. Beheer materialen en indeling trainingen 

      
Vacant     Jan-Kees de Kramer  Chris Poort 
Tel:     Tel: +31 (0) 6 38 43 31 30    
e-mail: jeugd@vvhaagsehout.nl   e-mail: jeugd@vvhaagsehout.nl 
 
5. Activiteiten en vertrouwens-   6. Technische ontwikkeling en 
persoon      scholing trainers 
   

      
 
Simone Oosterveen     Vacant 
Tel: +31 (0) 6 41 73 74 20 
e-mail: activiteiten@vvhaagsehout.nl 
e-mail: haagsehout.vertrouwenspersoon@outlook.com 
 
7. Aanmeldingen nieuwe leden  8. Toernooien 
en Ooievaarspas 
   

     
 
Joyce Vink     Vacant 
Tel: +31 (0) 6 21 22 55 53    Tel:  
e-mail: jeugd@vvhaagsehout.nl   toernooien@vvhaagsehout.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jeugd@vvhaagsehout.nl
mailto:jeugd@vvhaagsehout.nl
mailto:activiteiten@vvhaagsehout.nl
mailto:haagsehout.vertrouwenspersoon@outlook.com
mailto:jeugd@vvhaagsehout.nl
mailto:toernooien@vvhaagsehout.nl
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9. Overgang jeugd naar senioren    10. Scheidsrechters en scholing 
  

     
 
Soebhas Ramdhan  Mehdi Chafai   Vacant 
 

Teambegeleiders 
 
Ieder team heeft één of twee teambegeleiders.  
 
Taken van een begeleider zijn onder andere: 

• beheren van beschikbaar gestelde materialen, zoals ballen, waterzak, 
wedstrijdkleding( indien gesponsord), etc. 

• coördineren van het vervoer naar uitwedstrijden de spelers informeren over vertrek- 
en aanvangstijden en eventuele afgelastingen. 

• coachen (inclusief wisselen) tijdens de wedstrijd, indien dit niet door een trainer 
wordt gedaan. 

• optreden als assistent-scheidsrechter (vlaggen) (geldt vanaf O13). 
• toezien op het dragen van de juiste wedstrijd- en trainingskleding. 
• verzorgen van drinken in de rust voor zowel de tegenstander als het eigen team bij 

thuiswedstrijden. 
• toezien op juist gebruik van de kleedkamer. 
• na afloop van de wedstrijd de kleedkamer netjes achterlaten. 
• invullen van het digitaal wedstrijdformulier (DWF). 

 
Veelal wordt aan ouders/verzorgers gevraagd de teambegeleiding op zich te nemen.  
Ook zonder voetbalverleden kunt u als begeleider een prima bijdrage leveren en bent u 
betrokken bij de sportieve hobby van uw kind. 
 
Mocht u interesse hebben in de functie teambegeleider en/of trainer dan kunt u zich 
aanmelden bij één van de jeugdcommissieleden of de jeugdvoorzitter. 
Als dank voor uw vrijwillige inzet krijgt u op de dagen dat u aanwezig bent in uw functie een 
bon waarmee u een consumptie kunt halen aan de bar en krijgt u als trainer een trainingspak 
en als leider een jas waarin u herkenbaar bent voor de kinderen, tegenstanders en de 
ouders/verzorgers. 
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Trainingen 
 
Alle jeugdteams krijgen, afhankelijk van het niveau, één of twee keer per week training.  
Dit is op de maandag en/of woensdag. Een schema van de tijden en de veldindeling treft u 
hierbij als losse bijlage aan. 
 
Trainingskleding 
Tijdens de training is alle sportkleding toegestaan waarbij scheenbeschermers en 
voetbalschoenen verplicht zijn.  
In de maanden oktober t/m maart kunnen de trainers het dragen van een trainingsbroek 
verplicht stellen i.v.m. de kou/vorst. 
 
Wedstrijden 
  
Wedstrijdkleding 
Het spelen van de wedstrijden mag uitsluitend in het v.v. Haagse Hout tenue. Dit tenue 
(shirt, broekje en sokken) schaft u aan op woensdag gedurende de aanwezigheid van Monica 
van Gessel. De kosten zijn € 65,-. 

Het wedstrijdprogramma 
Alle competitiewedstrijden staan aangekondigd op de website en op de Voetbal.nl app.  
U kunt daar ook vinden op welk veld er wordt gespeeld en in welke kleedkamer er wordt  
omgekleed. 
Informatie over de Voetbal.nl app vindt u op internet: https://www.voetbal.nl/voetbalnl-
app. 
 
Afmelden bij verhindering 
Wanneer een speler/speelster tijdens een training en/of wedstrijd niet aanwezig kan zijn, 
dient dit altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de trainer en/of team 
begeleider.  
Doe dit op tijd, zodat de trainer/begeleider eventueel nog vervanging kan regelen voor het 
team en zo nodig bij vele afmeldingen een alternatief kan bedenken of de training/wedstrijd 
kan verplaatsten of annuleren. 
Zorg dat u de juiste gegevens van de trainer en begeleider heeft en dat zij de juiste gegevens 
van u hebben! 
 
Afgelastingen 
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de velden niet kunnen of mogen 
worden bespeeld. 
Zodra bekend is dat een training of wedstrijd wordt afgelast, wordt dit vrijwel onmiddellijk 
op de website en/of groepsapp gepubliceerd of staat het in Voetbal.nl app.  
Omdat ook de scheidsrechter op het allerlaatste moment nog kan besluiten een wedstrijd 
niet door te laten gaan is een nutteloze gang naar het sportpark niet in alle gevallen te 
voorkomen.  
Ondanks afgelasting van wedstrijden, kan er op zaterdag soms toch nog wel her en der 
gevoetbald worden. 
 
Vervoer uitwedstrijden 
Iedere zaterdag is er voor uitwedstrijden van de jeugd vervoer nodig.  

https://www.vvhaagsehout.nl/programma/
https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app
http://www.vvhaagsehout.nl/
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Hiervoor wordt altijd een beroep gedaan op de ouders/verzorgers/familie van de 
jeugdleden.  
Regel onderling dat er voldoende vervoer beschikbaar is om teleurstelling bij het team, dus 
ook uw kind, te voorkomen.  
Tijdens het vervoer van jeugdteams moet uiteraard de verkeerswetgeving worden 
nageleefd. 
 
Douchen 
Vanwege de hygiëne adviseren wij dat iedereen na de wedstrijd/training gaat douchen.  
Wij hopen en verwachten van ouders en/of verzorgers dat zij deze hygiënische maatregel 
ook naar de kinderen uitdragen. 
 
Ouders in de kleedkamer 
Jeugdleden onder de 10 jaar hebben vaak nog hulp nodig bij het aan- en uitkleden.  
Het is hierdoor vaak in deze kleedkamers wat drukker, houd rekening met elkaar! 
 
Voetbal velden , tijden en wissels: 
Jeugdleden vanaf 7 jaar mogen echte wedstrijden spelen. Wedstrijden worden gespeeld in 
een wedstrijdtenue. Voor iedere leeftijdscategorie zijn er aangepaste spelregels en 
wedstrijdvormen die zijn opgesteld door de KNVB.  
De KNVB hanteert daarbij het geboortejaar als uitgangspunt. 
Dit houdt in dat er wordt gekeken hoe oud je wordt in het betreffende jaar. 
Leeftijd Categorie Spelvorm Wedstrijd 

Leeftijd Categorie Spelvorm Wedstrijd 
duur 

Veld grootte bijzonderheden 

7-8 O-08 en O-09 
MO-08 en MO-09 
of gemengd 

6 tegen 6 2 x 20 
min. 

Kwart veld Onbeperkt wisselen; 
geen buitenspel; 
geen scheidsrechter 

9-10 O-10 en O11 MO-
10 en MO-11 

8 tegen 8 2 x 25 
min. 

Half veld Onbeperkt wisselen, 
geen buitenspel 

11-12 JO-13 en MO-13 11 tegen 11 2 x 30 
min. 

Heel veld  

13-14 JO-15 en MO-15 11 tegen 11 2 x 35 
min. 

Heel veld  

15-16 JO-17 en MO-17 11 tegen 11 2 x 40 
min. 

Heel veld  

17-18 JO-19 en MO-19 11 tegen 11 2 x 45 
min. 

Heel veld  

duur 
Beeldvorming speeloppervlak kwart en half veld: 
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Lid worden, zijn of afmelden van v.v. Haagse Hout: 
  

Aanmelden 
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daaropvolgend en kan 
uitsluitend per einde van het verenigingsjaar (seizoen) worden opgezegd.  
Aanmelden als lid van doe je door het invullen van een Aanmeldingsformulier in het clubhuis 
of op de website. Het formulier dient volledig ingevuld en getekend door een ouder of 
verzorger worden ingeleverd bij Joyce Vink op woensdag in het clubgebouw. Nieuwe leden 
betalen € 10,- inschrijfgeld en minimaal 1 kwartaal contributie. Is het nieuwe in het bezit van 
de Ooievaarspas dan moet deze bij inschrijving worden gescand. Voor een lid van 11 jaar of 
ouder zonder voetbalverleden dient een (digitale) pasfoto te worden ingeleverd (of per e-
mail) voor op de digitale spelerspas. 
 
Overschrijving van/naar een andere club 
Overschrijving naar of van een andere club gebeurt digitaal. Voor de verschillende 
leeftijdsgroepen en spelerscategorieën hanteert de KNVB ook verschillende regels.  
Als een jeugdlid van een andere club komt of (onverhoopt) naar een andere club wilt 
vertrekken, vraag dan de secretaris van v.v. Haagse Hout om informatie. Bij een 
contributieachterstand wordt geen overschrijving verleend tot de achterstand is voldaan. 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Opzeggen van het lidmaatschap voor een volgend seizoen moet voor 31 mei.  
Dit kan per brief of e-mail naar onderstaand adres. 
Ledenadministratie  
Jan van Cuijk 
Isabellaland 1690 
2591 EM Den Haag 
e-mail: secretaris@vvhaagsehout.nl 
 
Het lidmaatschap is pas beëindigd nadat dit bevestigd is door de vereniging. 
 
Mutaties 
Alle mutaties zoals opzeggingen, aanmeldingen, verhuizingen, verandering soort 
lidmaatschap, etc. moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Op deze manier is het mogelijk de ledenlijst up-to-date te houden.  
Als u meent dat er bijzondere omstandigheden zijn, neem dan vooraf contact op met 1 van 
de jeugdbestuursleden of de jeugdvoorzitter. 

https://www.vvhaagsehout.nl/wp-content/uploads/2019/06/Aanmeldingsformulier-nieuwe-leden-incasso-formulier-3.pdf
mailto:secretaris@vvhaagsehout.nl
mailto:secretaris@vvhaagsehout.nl
mailto:secretaris@vvhaagsehout.nl
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Contributie 
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt 
minimaal voor één geheel seizoen aangegaan. In kan bepaalde gevallen kan hierop een 
uitzondering worden gemaakt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan langdurige blessure. 
Hiervoor dient schriftelijk toestemming worden gevraagd via contributie@vvhaagsehout.nl. 
 
Kosten voetbal: 
   

Het lidmaatschap bedraagt  Per jaar  Per kwartaal 

Studenten* € 115,00  € 28,75  

Veldvoetbal Jeugd O19 t/m O14 € 150,00  € 37,50 

Veldvoetbal Jeugd O8 t/m O13 € 130,00 € 32,50 

Donateur / niet spelend lid € 60,00  

F2000 (alleen trainen) € 60,00  

 
* Lidmaatschap alleen geldig bij inleveren van kopie geldige studentenpas en bij het volgen 
van een voltijd studie 
 

Ooievaarspas 
 
Elk lid van de v.v. Haagse Hout heeft een contributieverplichting, dit geldt ook voor houders 
van een Ooievaarspas. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moet de 
Ooievaarspas elk seizoen worden gescand. Dit moet in het clubgebouw op woensdag tussen 
17.00 en 19.00 uur bij Joyce Vink. 

Als je al lid bent van v.v. Haagse Hout dan is het belangrijk dat je ooievaars pas vòòr 1 
december van het nieuwe voetbalseizoen is gescand. 
 

 

  

mailto:contributie@vvhaagsehout.nl
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Stichting leergeld: 
Elk voetbalseizoen kunnen jeugdleden met een Ooievaarspas ook bij Stichting leergeld in 
aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor voetbal kleding. Mocht u hier gebruik 
van willen maken dat moet u contact opnemen met stichting leergeld. 

Internet: www.leergeld.nl 

Telefoonnummer: +31 (0)70 36 01 337. 

 

Regels en afspraken voor iedereen die betrokken is bij v.v. Haagse 
Hout: 
 
SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER  
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Toilet doorspoelen na 
gebruik, afval in de afvalbak gooien.  
Rustig blijven wanneer een speler van het eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout 
heeft gemaakt. Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van 
tegen hem tekeer gaan. Ouders die de kinderen positief stimuleren. Zomaar een aantal 
voorbeelden van gewenst gedrag op en rond onze voetbalvelden.  
In de kantine het afval weggooien in de vuilnisbak en stoelen en tafels terugzetten op het 
moment dat je weg gaat. 
Het klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk is dat helaas nog niet altijd het geval. Daar 
willen we als één van de leukste Haagse voetbalverenigingen wel graag aan werken.  
Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging 
en doet van alles maar wel met een gezamenlijke factor, namelijk het bedrijven en beleven 
van onze sport.  
Voetbal is een teamsport. Maar ook alle leden in onze vereniging zijn een team. Want samen 
willen we dat v.v. Haagse Hout een vereniging is waar wij, onze supporters en tegenstanders 
graag komen om optimaal te genieten van de voetbalsport.  
Een vereniging waar ieder lid zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en 
achtergrond. Wij willen ook een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich 
houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we met onze faciliteiten maar 
ook vooral met elkaar omgaan. Daaronder verstaan we dus ook tegenstanders, 
scheidsrechters en gasten.  
Met de onderstaande (gedrag)regels, welke mede gebaseerd zijn op het KNVB-convenant 
over dit onderwerp, maken we voor iedereen binnen onze vereniging duidelijk over wat wij 
als club belangrijk vinden en waar we met z’n allen voor staan.  
Respect is hierbij de basiswaarde wat moet heersen. Elkaar met respect behandelen en 
elkaar in zijn/haar waarde laten en ook elkaars mening respecteren.  
 
Algemene gedragsregels:  
De algemene gedragsregels moeten door iedereen binnen de vereniging worden 
uitgedragen en nageleefd.  
Wij moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken! Goede omgangsvormen moeten 
het uitgangspunt van ons handelen zijn.  
 

• Onbehoorlijk taalgebruik / gedrag wordt niet geaccepteerd  
• Iedere vorm van intimidatie wordt niet geaccepteerd.  
• Fysiek geweld binnen de vereniging wordt niet geaccepteerd. 

http://www.leergeld.nl/
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• Ouders respecteren de leiders / trainers en laten het coachen aan hen over. Blijf 
positief ook bij verlies en laat uw kind, kind zijn. Het moet nog zoveel leren en 
winnen en verliezen hoort nu eenmaal ook bij voetbal. 

• Discriminatie wordt op geen enkele manier geaccepteerd. 
 

Gedrag op het veld:  
• Er wordt in het veld geen ongepaste taal gebruikt zoals vloeken, verbaal smijten met 

verschillende lichaamsdelen, iemand een erge ziekte toewensen. 
• De nadruk ligt op sportief spel; opzettelijke grove overtredingen worden door het 

bestuur extra bestraft.  
• Respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. 
• Begeleiders en trainers corrigeren onjuist gedrag van spelers en zet ze aan tot 

verandering. Indien gewenst bespreekt men dit met het bestuur. 
• Bij het staken van een wedstrijd wordt dit direct bij het bestuur gemeld. 
• Een opgelegde boete, zowel van de KNVB als van de vereniging, is altijd voor rekening 

van de speler.  
• Als speler / lid ben je de ambassadeur van de club, dus ook bij gastverenigingen 

behoor je je volgens deze regels te gedragen. 

Omgang met materiaal:  
• Training- en wedstrijdmateriaal moet na gebruik netjes worden opgeruimd op de 

plek waar het hoort, dus ook de ballen. Hier ligt niet alleen een taak voor de trainers/ 
leiders, maar zeker ook voor de spelers.  

Gebruik van kleedkamers en complex en kantine: 
• Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimten / kleedkamers is niet 

toegestaan. 
• De kleedruimten worden altijd schoon en opgeruimd achter gelaten. 
• Afval gooien we in de daartoe bestemde afvalbakken. 
• In de kleedkamer wordt niet gerookt. 
• Alcohol houdende dranken in de kleedkamer zijn tot de laatste wedstrijd gespeeld 

niet toegestaan. 
• Het gebruik van verdovende middelen, anders als op medische gronden, is op ons 

gehele complex verboden. 
• De toewijzing van de kleedkamers dient te worden gerespecteerd. 
• Fietsen, en brommers dienen op de daarvoor ingerichte plaatsen te worden 

neergezet. 
• Houd de kantine netjes / gooi het door u gemaakte afval weg in de afvalbak en plaats 

het meubilair terug. 
• Zolang er wedstrijden worden gespeeld worden wordt er alleen drank in plastic 

geschonken voor consumpties die naar buiten worden meegenomen. 
• Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine of binnen de afscheiding van het 

terras (in plastic) genuttigd worden. 
• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel wordt om 

een identificatiebewijs gevraagd. 
• Roken in de kantine is niet toegestaan. 
• Sigarettenpeuken worden in de daarvoor bestemde bakken gegooid en niet op de 

grond. 
• Niet met voetbalschoenen de kantine betreden. 
• Tassen worden netjes in de daarvoor bestemde tassenrek geplaats. 
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Handhaving en sancties:  
Regels afspreken is één ding, maar regels handhaven is iets anders.  
Daarom een paar afspraken over handhaving en sancties.  
In de eerste plaats is nakomen van de regels altijd de verantwoordelijkheid van het 
individuele lid zelf. 
Elk lid moet deze regels kennen en naleven.  
Hoe mooi dat ook lijkt, er zal altijd een vorm van toezicht op naleving nodig zijn. 
Dat betekent echter niet dat er een handjevol (bestuur)leden altijd maar politieagent moet 
spelen. Integendeel zelfs: elkaar aanspreken op de regels MOET vanzelfsprekend zijn.  
Het is aan het bestuur om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe 
heeft zij de volgende sanctie mogelijkheden: 

• Het bestuur berispt een speler / lid bij overtreding. 
• Het bestuur ontzegt een speler (tijdelijk) het recht actief mee te doen bij wedstrijden 
• Het bestuur schorst een speler (tijdelijk) voor wedstrijden en training 
• Het bestuur ontzegt een speler / lid voor bepaalde tijd de toegang tot het complex. 
• Het bestuur maakt een voorstel voor de Algemene Leden Vergadering om een speler 

/ lid te royeren. 
• Het bestuur legt een speler een speelverbod op bij het niet tijdig nakomen van de 

contributieverplichtingen. De verantwoordelijkheid van de naleving hierop ligt bij 
trainers / begeleiders / aanvoerders. 

• Het meespelen van niet-leden of leden zonder geldige spelerspas is niet toegestaan. 
 

Het bestuur van v.v. Haagse Hout wenst alle jeugdleden een plezierige en 
sportieve tijd bij “de mooiste club van allemaal”! 
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