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Voorwoord 
 

In dit boekje vind je o.a. informatie over de historie van de club en de huidige organisatie binnen onze 
vereniging. Voor de meeste leden bekende zaken, maar voor anderen en vooral voor nieuwe 
(jeugd)leden en ouders is deze informatie een leidraad om sneller de weg te vinden binnen de 
vereniging.  

Nieuwe leden heten wij van harte welkom bij voetbalvereniging Hardinxveld. Wij wensen je heel veel 
voetbalplezier toe bij onze club. 

De jeugd is een zeer belangrijke en grote afdeling. Elke week voetballen ongeveer 450 jeugdspelers hun 
wedstrijd. Als bestuur proberen wij de randvoorwaarden en faciliteiten te scheppen om te trainen en te 
spelen. Dat doen wij met zeer veel vrijwilligers waar wij reuzetrots op zijn. 

Alle teams worden zoveel mogelijk getraind door trainers die zelf ook hebben gevoetbald. Zo proberen 
we de spelers te “leren”. In de sport speel je om te winnen en zo hoort het ook, maar plezier staat 
voorop, ook als teams voor de prestaties gaan. Deze doelstellingen gaan hand in hand. Sportiviteit in 
woord en gebaar staat hoog in ons vaandel. 

Nogmaals veel plezier en succes met het bedrijven van de voetbalsport. 

 

Namens v.v. Hardinxveld 

Het bestuur 
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Historie 

Voetbalvereniging Hardinxveld is opgericht op 16 juni 1941 en is ontstaan uit het samengaan van de 
toenmalige clubs H.S.V. en B.F.C. Vanaf september 1941 is het (huidige) sportcomplex aan de Sluisweg in 
gebruik. Van oorsprong een zondagvereniging, maar sinds 1957 wordt er ook op zaterdag door zowel 
heren als dames competitiewedstrijden gespeeld. Het ledenbestand is in de loop der jaren gegroeid en 
dat betekend dat ons sportcomplex ook de nodige veranderingen heeft ondergaan. 

In 1989 is de nieuwe accommodatie (kantine en kleedkamers) gebouwd, waarbij naast veel vrijwilligers 
ook diverse bedrijven hun steentje hebben bijgedragen. In 2004 hebben we twee nieuwe kleedkamers in 
gebruik genomen, het totaal kwam daarmee op 11 met daarnaast nog 2 aparte kleedkamers voor de 
scheidsrechters. In 2007 hebben we de oudste 5 kleedkamers geheel gerenoveerd, zodat nu het gehele 
complex weer in goede staat van onderhoud is. Als laatste is de mooie bestuurskamer in 2008 opgeofferd 
en in twee kleedkamers omgetoverd. Hiermee komt het aantal op 13. Inmiddels is in 2010 ook een 5e 
speelveld gereedgekomen, zodat we nu naast het grote en kleine trainingsveld kunnen beschikken over 5 
speelvelden. In 2011 zijn er een nieuwe bestuurskamer, een bespreekruimte, diverse opslagruimtes en 
nog twee kleedkamers (no.14 en 15) gerealiseerd. 

In 2017 is van veld 2 en het jeugd trainingsveld achter veld 2 een kunstgrasveld gemaakt. Uit voorzorg is 
bewust gekozen voor opvulling van de velden met KURK i.p.v. rubbergranulaat. Naast het spelen van 
reguliere wedstrijden kan op deze velden ook getraind worden. Een enorme aanwinst voor de vereniging. 

Een aandachtspunt blijft het gebrek aan trainingsruimte.  

 

Heden 
 

v.v. Hardinxveld is een gezonde vereniging, die voordurend aandacht besteedt aan de toekomst. De 
jeugdafdeling wordt als zeer belangrijk gezien met  43 teams. Voetbalvereniging Hardinxveld telt op dit 
moment  850 leden en is de enige voetbalvereniging in Hardinxveld-Giessendam. Het leden aantal blijft 
de laatste jaren schommelen rond dit getal. Hoewel onze vereniging bij de K.N.V.B. als zondagvereniging 
te boek staat, is er geen eerste-elftal meer op zondag. Er speelt op zondag nog 1 recreatief elftal. De 
overige teams spelen hun wedstrijden op zaterdag en 2 teams spelen op vrijdagavond een 7 tegen 7 
competitie. 

De meeste standaard jeugdteams spelen in de 1e klasse. De hoogste teams spelen de laatste jaren in de 
hoofdklasse. 
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Postadres van de vereniging 

Post uitsluitend sturen naar: 

v.v. Hardinxveld, Postbus 139, 3370 AC Hardinxveld-Giessendam 
(dit vanwege het feit dat op het complex geen brievenbus aanwezig is) 

Adres:   Sluisweg 131A, 3371 ET Hardinxveld-Giessendam  
Telefoon: 0184-612956 (kantine) 
  0184-617029 (bestuurskamer) 
 
                                    

Bestuur 

Michel  Helmink  voorzitter   tel. 06 -489 825 95 

Ada Timmer   secretaris   tel. 0184 – 617 094  

Kees van Lopik   penningmeester  tel. 06 – 534 380 74 

Petra Klein – Van Zwienen algemene zaken  tel. 06 – 810 502 24 

John Bot   wedstrijdzaken   tel. 06 – 819 055 48 

Ben Schröder   technische zaken  tel. 06 – 290 386 55 

Robin Rozeboom Bos  sponsoring   tel. 06 – 235 346 66 
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Organisatie 

 
Algemene Vergadering (ALV) 

 

 

 

 
Bestuurlijke inrichting v.v. Hardinxveld 
Hoofdbestuur: 
 

 
Voorzitter 
 
 
Michel Helmink 
 

 
Secretaris 
 
 
Ada Timmer 

 
Penning 
meester 
 
Kees van Lopik 

 
Algemene 
zaken 
 
Petra Klein – Van 
Zwienen 

 
Wedstrijd 
zaken 
 
John Bot 

 
Technische 
zaken 
 
Ben Schröder 

 
Sponsorzaken 
 
 
Robin Rozeboom 
Bos 

 

Contributies 

De contributies voor de leden zijn volgt: 
 
Senioren  € 50,- per kwartaal 
O19   € 40,- per kwartaal 
O17 - O15  € 36,- per kwartaal 
Pupillen  € 30,- per kwartaal 
Niet-spelende leden € 25,- per kwartaal 
 
Begunstigers  € 25,- per jaar 
 
 
Bij niet automatische betaling bedragen de administratiekosten € 8,00 per jaar 
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De werkgroep wedstrijdzaken jeugdvoetbal 

Om alle jeugdleden te laten spelen en trainen heb je veel vrijwilligers nodig. Om dit alles te organiseren is 
een werkgroep wedstrijdzaken jeugdvoetbal noodzakelijk. Hieronder ziet u de samenstelling van de 
werkgroep jeugdvoetbal. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u dit melden. In eerste instantie bij de leider of 
trainer van het team van uw kind. Indien dat niet de oplossing biedt dient u contact op te nemen met de 
coördinator van de leeftijdscategorie van uw kind. Indien daarmee nog geen passende oplossing wordt 
geboden kunt u zich wenden tot één van de leden van werkgroep jeugdvoetbal. 

De afdeling wedstrijdzaken bestaat uit: 

John Bot: Bestuurslid wedstrijdzaken 06-81905548 
 Coördinator namens het hoofdbestuur/ Oefenwedstrijden/ 
 Aanstellen scheidsrechters   
   
Ferry van Gog: Wedstrijd verzorging 0184-613446 

Marius Timmer: Ontvangst scheidsrechters/ leiders op de zaterdagmiddag 0184-617094  
 
Harry Korporaal:  assistent wedstrijdzaken,  kleed- en veldindeling  06-18974739 
 ontvangst op zaterdagmorgen/ wedstrijdwijzigingen 
 
 

Gang van zaken trainingen en wedstrijden 

Elk team heeft een trainer en een leider. De leider informeert de speler en de ouders over het 
aanvangstijdstip van de wedstrijden en het tijdstip en plaats van verzamelen. Normaal gesproken speel je 
de ene week thuis en de andere week uit. Daarnaast staat het programma op onze website: 
www.vvhardinxveld.nl. Ook hangt het programma voor de volgende week op het mededelingenbord in 
de kantine. 

Bij de pupillen wordt er voor het rijden naar de uitwedstrijden geen vervoerschema opgesteld, omdat de 
ervaring is dat bijna alle ouders hun kinderen supporteren bij de wedstrijden. Er is dus meestal 
voldoende vervoer. Bij de junioren worden wel vervoerschema’s opgesteld. Eens in een aantal weken 
worden de ouders verzocht de spelers naar de uitwedstrijden te rijden. Indien u niet kunt rijden op de 
aangegeven wedstrijddag, dient u zelf vervangend vervoer te regelen. 

Alle teams zijn gesponsord. Je krijgt voor de wedstrijd een shirt, broek en soms zelfs een trainingspak en 
een tas. Deze kleding is en blijft eigendom van de vereniging. Wel wordt de ouders verzocht om bij 
toerbeurt de wedstrijdkleding te wassen. De speler dient zelf kousen (deze zijn voor € 5,00 verkrijgbaar 
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op de vereniging), douchespullen, voetbalschoenen, scheenbeschermers en keeperhandschoenen mee te 
nemen. De scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. 

V.v. Hardinxveld heeft ook een voorraad (tweedehands) voetbalschoenen. Deze voetbalschoenen kunt u 
voor het geringe bedrag van € 10,00 (of € 5,00 tweedehands) kopen (indien op voorraad). Als u uw goede 
gebruikte voetbalschoenen inlevert krijgt u daar € 2,50 voor terug. Mocht u van deze mogelijkheid 
gebruik willen maken, dan kunt hiervoor op zaterdagmorgen terecht in de commissiekamer. 

De teams trainen één of twee keer in de week. De trainingen voor pupillen beginnen om 18.30 uur en 
eindigen om 19.30 uur. De dagen van de trainingen krijgt u te horen van de teamleiding en deze staan 
ook vermeld op de teampagina op de website. Voor elke training verzamelen de spelers zich in een vaste 
kleedkamer en wordt er op een vaste plaats op één van de trainingsvelden getraind, het schema daarvan 
hangt op in de gang vlak bij kleedkamer 13 tegenover de commissiekamer. 

Het is verplicht je af te melden bij de trainer of de leider als je niet kunt trainen of spelen, zodat hij 
daarmee rekening kan houden met de voorbereiding van trainingen en wedstrijden. Na de training en 
wedstrijd wordt er gedoucht. Neem daarvoor altijd badslippers en een handdoek en shampoo mee. 

De pupillenteams spelen twee competities; een najaarscompetitie en een voorjaarcompetitie. De 
hoogste pupillenteams (JO-13) en de junioren spelen gedurende een seizoen een volledige competitie. 
Dit zijn voor de pupillen 10 wedstrijden per competitie en voor de volledige competitie 22 wedstrijden.  

Soms zijn er vrije weekenden waarop  geen wedstrijden door de K.N.V.B. zijn vastgesteld. Dit is meestal 
rond de vakanties, carnaval en Sinterklaas. Wij streven erna om dan oefenwedstrijden te spelen. Aan het 
eind en het begin van het seizoen worden er vaak toernooien gespeeld. Dit kan ook op feestdagen zijn 
zoals 2e Paas- en Pinksterdag of Hemelvaartsdag. Geef het tijdig door als u een weekend weg bent, zodat 
de trainers/leiders inzicht hebben in de beschikbaarheid van spelers. 

In geval van twijfel over het doorgaan van de wedstrijd, kunt u dat zien op de website. Op de 
wedstrijddag kunt u op de website van v.v. Hardinxveld www.vvhardinxveld.nl kijken onder het kopje 
programma of de wedstrijd van uw kind al dan niet doorgaat. Bij afgelastingen kunnen de trainer/leider 
beslissen om een training in te lassen op zaterdag. 



VOETBALVERENIGING  
HARDINXVELD  

 

9 Informatie en richtlijnen voor leden  
Voetbalvereniging Hardinxveld 

 

Afgelastingen 

Op vrijdag na 18.00 uur zijn afgelastingen voor de hele afdeling te zien op teletekst pagina 603 

X = afgelast, Voetbalvereniging Hardinxveld behoort onder afdeling KNVB Zuid I. 

Categorie A:  Mannen standaard (hoofdklasse t/m 7de klasse) 

   Mannen reserve (hoofdklasse t/m 3e klasse) 

   Junioren t/m 1e klasse, JO-13 pupillen top en hoofdklasse 

Categorie B zijn Dit betreft alle elftallen/teams die spelen in de overige klassen,    
dus ook alle pupillen. 
 

Het 1e-elftal, het 2e-elftal, en het 3e-elftal zijn A categorie 

Het JO-19-1 elftal (A1), het JO-17-1-elftal (B1), het JO-15-1-elftal (C1) en zijn A categorie 

Alle overige elftallen/teams zijn B categorie 

 

De jeugdcoördinatoren zijn: 

Ben Schröder Bestuurslid en Coördinator namens het hoofdbestuur 
Bert van de Bout Dames/meisjesvoetbal dames-meisjescoordinator@vvhardinxveld.nl 
Chris van Andel Junioren abc-coordinator@vvhardinxveld.nl 
Marco Timmer JO-13 d-coordinator@vvhardinxveld.nl 
Vacant JO-11 e-coordinator@vvhardinxveld.nl 
Vacant JO-7 + JO-9 f-coordinator@vvhardinxveld.nl 
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Ouders langs de lijn 

Fijn dat ze er zijn! Omdat we het als vereniging erg belangrijk vinden dat we de spelers al op jonge leeftijd 
bewust maken van sportief gedrag in woord en gebaar verwachten we dat ook van de leiders en ouders. 
Immers, wij als volwassenen zijn het voorbeeld voor onze kinderen. 

We hebben voor u een aantal ‘gedragsregels’ opgesteld die u hierna kunt vinden. 

Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
 

De regels langs de lijn 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw kind 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers 

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 
met de tegenstander 

 Laat het coachen over aan de trainer 

 Blijf altijd positief, juist bij verlies 

 Wordt niet boos, de volgende keer beter 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren 

 De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal 
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Scheidsrechters 

V.v. Hardinxveld heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan en vindt het dan ook van belang om niet 
alleen aandacht te hebben voor het voetbalspel zelf, maar ook oog te hebben voor de regels en de 
mensen, die deze regels moeten bewaken: de scheidsrechters! 

V.v. Hardinxveld beschikt over een groot aantal jeugdscheidsrechters, gediplomeerde scheidsrechters die 
door de K.N.V.B. zijn opgeleid en verenigingsscheidsrechters die voor het merendeel zelf ook voetballen 
in junioren- en pupillenteams. Op deze manier hopen we jeugdleden te stimuleren tot persoonlijke 
ontwikkeling. Wij trachten om regelmatige een scheidsrechtercursus te organiseren. 

 
De regels buiten de accommodatie 

 Parkeren op het daarvoor bestemde parkeerterrein en uitsluitend in de parkeervakken. Zeker 
niet op de toegangsweg (zijweg langs het zwembad) naar de reddingsbrigade. Er wordt scherp op 
gecontroleerd en u krijgt een fikse boete voor parkeren buiten de vakken.  

 Niet parkeren voor de oprit of het pad van de bewoners van de Sluisweg. Zeker niet op het 
fietspad of voor de poort. Let ook op de gele streep rechts naast de poort, ook daar word je 
bekeurd. 

 
De regels op de accommodatie 

 Fietsen horen op de daarvoor bestemde plaatsen, de fietsenstalling en niet tussen de 
kleedkamers en de kantine. 

 Sporttassen horen in het daarvoor bestemde “tassenrek” links om de hoek naast de hoofdingang 
van de kantine en niet in de hal of buiten voor de deur. 
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Gedragsregels spelers 
 Als speler ben je een voorbeeld voor anderen 

 Zowel in als buiten het veld vloek je niet 

 Je beledigt niemand 

 Er wordt niet geslagen of geschopt 

 Anderen worden hierop zo nodig aangesproken 

 Je hebt respect voor de tegenstander en ploeggenoten 

 Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk 

 Je vernedert niemand in woord of gebaar 

 Je accepteert het gezag van de scheidsrechter 

 Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur 

 Je bent zuinig op de spullen van de vereniging 

 Je houdt de kleedkamers netjes 

 Wanneer een bal de sloot ingaat, haalt je deze eruit met de beschikbare “ballenvanger”. 
Leg deze daarna terug op de daarvoor bestemde plaats 

 Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden 

 Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af 

 Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast 

 We praten met elkaar en niet over elkaar 

 Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen 

 Openheid en eerlijkheid staan voorop 

 

Indien een speler of ouder zich niet aan de vastgestelde gedragsregels houdt zullen er door de 
vereniging maatregelen worden getroffen. Sancties kunnen bestaan uit: 

 Berisping 

 Uitsluiting van wedstrijden 

 Verwijdering uit desbetreffende elftal 

 Royement 
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Team indelingen 
Normaal gesproken speelt een team gedurende een seizoen met dezelfde spelers. In 
uitzonderingsgevallen kan het zijn dat er spelers in de winterstop in een ander team komen te spelen.  

Aan het eind van het seizoen worden de selecties voor het volgende seizoen gemaakt. Dat betekend dat 
er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de spelers en dat de voorlopige indelingen voor het volgende 
seizoen worden gemaakt. Dat kan inhouden dat je het volgende seizoen met andere spelers in een teams 
komt. De kinderen zijn er binnen een paar weken aan gewend. De selectie geschiedt op basis van 
informatie verstrekt door de huidige trainers, de coördinator en de beoordelingen tijdens de trainingen 
in de selectieperiode. Voor de zomervakantie wordt geïnformeerd in welk team je volgend seizoen gaat 
spelen. 

 

Mogelijkheden binnen de vereniging 

Een vereniging is afhankelijk van vrijwilligers en bij v.v. Hardinxveld is dit niet anders. U kunt zich op 
verschillende manieren op een positieve manier inzetten voor en meedoen met de vereniging. 

Onze kantine is een belangrijke bron van inkomsten. Er zijn echter ook veel vrijwilligers voor nodig om de 
kantine draaiende te houden. Vooral op zaterdag maken we gebruik van een grote groep vrijwilligers. 
Deze dag is opgedeeld in drie ‘diensten’ namelijk van 8.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 16.00 uur en 16.00 
tot 19.00 uur inclusief schoonmaken. 

Naast de trainer/leiders die zich inzetten voor het actieve voetbal binnen de vereniging  zijn er 
kantinemedewerkers die zorgen voor de consumpties. Voor de wedstrijden, zijn er een aantal 
coördinatoren binnen de v.v. Hardinxveld. Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor verschillende 
onderdelen binnen de vereniging, zoals een jeugd-, dames-, en seniorenvoetbal. 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals Sint Nicolaasfeest, de sponsorloop en het 
pupillententenkamp. Mocht u ook uw steentje bij willen dragen om de vereniging draaiende te houden 
(vele handen maken licht werk) dan kunt u contact opnemen met Petra Klein – Van Zwienen, bestuurslid 
Algemene zaken. Uw kind geniet er immers ook van wanneer alles goed geregeld is. 

Een belangrijke commissie binnen v.v. Hardinxveld is de sponsorcommissie. Deze commissie draagt zorg 
voor de sponsorcontacten, met als doel zoveel mogelijk financiële middelen te generen. Deze middelen 
zijn hard nodig om de vereniging draaiende te houden. Wij nodigen u dan ook van harte uit om ons te 
sponsoren. U kunt (ook privé) al sponsoren vanaf € 50,- per jaar. U vindt de diverse 
sponsormogelijkheden op de sponsorpagina van www.vvhardinxveld.nl  Denk hierbij aan het plaatsen 
van reclameborden, websitebanners of kleding/teamsponsoring. Ook is het mogelijk te sponsoren via de 
schermen (2) in de kantine. 
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Voor kleding/teamsponsoring, waarbij de kleding eigendom wordt van de vereniging, heeft v.v. 
Hardinxveld gekozen voor een eenduidige uitstraling op de velden met het merk Macron. Heeft u 
interesse V.V. Hardinxveld te sponsoren? Voor meer informatie kunt u via email contact opnemen: 
sponsorcommissie@vvhardinxveld.nl. 

 

Website 

De website van de v.v. Hardinxveld is een belangrijke bron van informatie voor de leden en 
communicatiemiddel met de leden. Naast het laatste verenigingnieuws en algemene informatie biedt de 
site twee belangrijke mogelijkheden 

Allereerst kunt u op de wedstrijddagen zien of de wedstrijden doorgaan of zijn afgelast. Wanneer een 
wedstrijd is afgelast staat dit op de website vermeld bij de betreffende wedstrijd. Zo ziet u meteen of de 
wedstrijd van uw kind doorgaat of niet. U hoeft dus geen telefonisch contact op te nemen met de 
vereniging, bij twijfel is dit uiteraard altijd mogelijk. 

Een ander onderdeel van de website is de teampagina. Op deze teampagina staat nieuws wat specifiek 
voor het team is bedoeld, de uitslagen van de andere wedstrijden in de competitie, wedstrijdverslagen 
en foto’s van wedstrijden. Deze pagina wordt bijgehouden door ouders, leiders en trainers. Om de pagina 
bij te houden is wel een inlogcode nodig. Die wordt verstrekt door de webmaster aan diegene die de 
teampagina bijhoudt. Deze inlogcode kan via webmaster@vvhardinxveld.nl aan worden gevraagd. 

  

 

 

 

 

 


