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Algemeen 
Hieronder vindt u de door het HAVO-bestuur gemaakte afspraken die gelden voor alle (nieuwe) leden. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Aan- / Afmeldingen 
Aan- en afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Aanmelden dient te 
geschieden middels het INSCHRIJFFORMULIER, waarop tevens een machtiging dient te worden verleend 
voor automatische incasso voor de betaling van de contributie. Afmelden dient schriftelijk te 
geschieden voor 1 juli, anders loopt de contributieverplichting nog het gehele verenigingsjaar door.  

Proeflid 
Lid worden kan men uiteraard reeds vanaf de geboorte!  Kinderen vanaf 5 jaar kunnen, eventueel 
beperkt, meedoen met trainingen en overige activiteiten. Voor pupillen tot en met 9 jaar (peildatum is 
1 januari) geldt een proeftermijn van 2 maanden. In deze maanden kan beoordeeld worden of uw kind 
het wel leuk vindt, zonder dat u dit financiële verplichtingen oplegt.  

Peildatum leeftijd voor (jeugd)leden ligt op 1 januari 
Voor het bepalen van de leeftijd wordt 1 januari van het jaar waarin het seizoen begint als peildatum 
genomen (voor dit seizoen dus de leeftijd op 01-01-2021). 

Contributies 
Alle nieuwe leden zijn verplicht hun contributie per kwartaal via automatische incasso te voldoen. 
Hieronder het overzicht van de contributiebedragen voor het seizoen 2021/2022.  

 
 

Toestemmingsverklaring i.h.k.v. de Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen we u graag informeren over de verenigin g, 
sportactiviteiten en dergelijke. Hiervoor hebben we in het kader van de nieuwe persoonsgegevens wet 
(AVG) uw toestemming nodig. Naast de “verplichte” gegevens bij de aanmelding, wordt u ook gevraagd 
om toestemming te verlenen voor het incidenteel plaatsen van beeldmateriaal van u op onze Website, 
Facebook, Instagram en APPS (denk hierbij aan teamfoto’s en foto’s gemaakt tijdens wedstrijden en 
evenementen). Mocht u voor het gebruik van beeldmateriaal geen toestemming geven, dan kunt u dat 
expliciet aangeven onder het kopje “Opmerkingen”. De toestemming geldt alleen voor de hierboven 
beschreven redenen en gegevens. Uw toestemming mag u op elk moment intrekken.  

HAVO HAVO

Groep Geboortejaar Peildatum voor leeftijd is 01-01-2021
 Kwartaal 

Incasso 
Jaar

Kleuter na 2015 0 t/m 4 jaar 7,50€           30,00€        

JO6 en JO7 2014-2015 5 jaar 30,00€        120,00€      

JO8 en JO9 2012-2013 6 - 7 jaar 31,50€        126,00€      

JO10 en JO11 2010-2011 8 - 9 jaar 33,00€        132,00€      

JO12 en JO13 2008-2009 10- 11 jaar 36,00€        144,00€      

JO14 en JO15 2006-2007 12-13 jaar 39,00€        156,00€      

JO16 en JO17 2004-2005 14-15 jaar 42,00€        168,00€      

JO18 en JO19 2002-2003 16-17 jaar 45,00€        180,00€      

Sen 1956-2001 18 t/m 64 jaar 49,50€        198,00€      

65+ voor 1956 vanaf 65 jaar 7,50€           30,00€        

NS Niet-spelend Lid Niet-spelend Lid 12,00€        48,00€        

VW Vrijwilliger (NS) Jeugdleider/-trainer/Bestuurslid (NS) 9,75€           39,00€        

DON Donateur Donateur 9,75€           39,00€        

Het contributiebedrag is afhankelijk van uw leeftijd (niet van het team waarin u speelt) 

CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER KWARTAAL / Seizoen 2021 - 2022
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Richtlijnen voor begeleiding van een kind dat extra aandacht vraagt.  
 
Waarom deze richtlijnen? 
Deze richtlijnen zijn opgesteld om ieder kind de beste kansen en mogelijkheden te geven om bij 
R.K.V.V. HAVO te voetballen. In de praktijk kan dit betekenen dat een kind iets meer aandacht nodig 
heeft of met een iets andere invalshoek bekeken dient te worden. Om een ieder er van te verzekeren 
dat dit op een correcte en nette wijze gebeurd zijn deze richtlijnen in het leven geroepen.  
 
Over welke kinderen gaan deze richtlijnen? 

• Een kind dat bij HAVO voetbalt en overduidelijk meer en intensievere begeleiding nodig heeft dan 
zijn leeftijds- en/of teamgenoten.  

• De intensievere begeleiding moet in eerste instantie niet veroorzaakt worden door een mindere 
aanleg of gevoel voor de sport voetbal in zijn geheel. De oorzaak moet eerder gezocht worden in 
een geestelijke dan wel lichamelijke aandoening of handicap. Deze kan officieel medisch bevestigt 
zijn door een arts dan wel zich openbaren zonder daadwerkelijk gediagnoseerd te zijn.  

• Het aanmerken van een kind als zijnde een kind dat intensievere begeleiding nodig heeft door HAVO 
zal altijd in samenspraak met de ouders moeten gebeuren.  

 
Voor wie gelden deze richtlijnen? 
Voor ouders, voogden, trainers, leiders, en bestuurders.  
 
Richtlijnen voor ouders en voogden 

• Ouders dienen zich bewust te zijn of er van overtuigt te worden dat hun kind onevenredig meer 
begeleiding nodig heeft dan andere kinderen in diezelfde leeftijdscategorie dan wel team.  

• Ouders zijn verplicht HAVO op de hoogte te brengen van het feit dat hun kind meer begeleiding 
nodig zou kunnen hebben op grond van een verstandelijke dan wel lichamelijke handicap.  

• Ouders stemmen ermee in dat HAVO er alles aan zal doen om het kind in een team in te passen 
zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de rest van het team.  

• Wanneer handhaving van het kind in het desbetreffende team niet meer haalbaar is zal er in 
samenspraak met HAVO een andere oplossing gezocht worden.  

• Van ouders wordt verwacht dat mocht het nodig zijn dat ze zelf  een deel van de begeleiding van hun 
kind verzorgen op trainingen dan wel tijdens wedstrijden.  

• Ouders zijn mede verantwoordelijk voor het slagen van hun kind bij HAVO.  

• Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat mocht er geen bevredigende oplossing gevonden  kunnen 
worden dit kan betekenen dat het lidmaatschap van hun kind bij HAVO wordt stopgezet.  

• Ouders moeten kenbaar maken aan HAVO als ze willen dat er zeer vertrouwelijk met informatie 
wordt omgegaan.  
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Richtlijnen voor trainers/leiders 
 
• Trainers en/of leiders van teams van HAVO hebben een signalerende functie.  

• Mocht een kind onevenredig veel aandacht nodig hebben, dan dienen ze dit bij de jeugdcoördinator 
van HAVO te melden.  

• Trainers en/of leiders worden op de hoogte gebracht wanneer er  een dergelijk kind in hun selectie 
aanwezig is.  

• Trainers en/of leiders moeten proberen het kind zo goed en lang mogelijk bij de groep te houden 
ook al kost dit extra aandacht. Pas wanneer een kind langdurig onevenredig veel aandacht op eist of 
het meespelen van dit kind de ontwikkeling van de rest van het team aantoonbaar ophoudt kan er, 
in overleg met ouders en HAVO, besloten worden het kind uit het desbetreffende team te plaatsen.  

• Wanneer trainers en/of leiders niet overweg kunnen of raad weten met het  kind en deze niet de 
begeleiding kunnen geven die het vereist is dit in principe geen reden om het kind uit het team te 
plaatsen. Een andere trainer dan wel leider kan aan het team toegevoegd worden die deze aandacht 
wel kan geven. Deze trainer en/of leider kan ook een ouder van het kind zijn.  

• Trainers en/of leiders dienen wanneer nodig vaker te overleggen met ouders en HAVO over de 
voortgang en ontwikkelingen van het kind zodat er niet pas na een langdurige periode geëvalueerd 
wordt en uit deze evaluatie een negatief en onwerkbare situatie ontstaat. Een overleg moet 
maximaal binnen een half jaar worden opgevolgd door een volgend overleg.  

• Trainers en/of leiders dienen door HAVO en de ouders van het kind gesteund en begeleidt te 
worden waardoor problemen en vragen zo snel mogelijk behandeld kunnen worden.  

• Trainers en/of leiders dienen zeer zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke informatie over het 
kind om te gaan. Informatie die, op verzoek van de ouders, niet naar derden mag worden 
doorgegeven dient geheim te blijven. 

 
Richtlijnen voor HAVO (bestuursleden) 

• HAVO moet ouders de gelegenheid geven om hun kind te kenmerken als zijnde  

• een kind dat wellicht meer en intensievere begeleiding nodig dan leeftijdsgenoten dan wel team 
genoten. HAVO moet deze kennis aan desbetreffende trainers en/of leiders overbrengen en hen 
ondersteunen in de begeleiding van dit kind.  

• HAVO heeft de plicht om het kind zo goed mogelijk in te passen in een team waardoor het 
functioneren van het team in het geheel niet aantoonbaar verslechterd.  

• HAVO zal duidelijk en op gezette tijden zich ervan moeten vergewissen hoe het kind zich in het t eam 
handhaaft en hieruit conclusies trekken.  

• HAVO zal actief overleg tussen trainers en/of leiders, het kind en de ouders regelen.  

• HAVO heeft de verplichting om een bevredigende oplossing voor alle partijen te vinden. Mocht dit 
echter niet haalbaar zijn, dan heeft HAVO de mogelijkheid om het lidmaatschap van het kind te 
beëindigen.  

• HAVO dient zeer zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke informatie over het kind om te gaan. 
Informatie die, op verzoek van de ouders, niet naar derden mag worden doorgegeve n dient geheim 
te blijven. 
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