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Voorwoord
Voor u ligt de informatiegids van IJVV. 

In de informatiegids vindt u informatie over de organisatie van de vereniging en algemene onderwerpen, 
voor alle leden, trainers, leiders en ouders/verzorgers. 

IJVV houdt zich van harte aanbevolen voor aanvullingen en/of wijzigingen. Uitgebreidere en specifieke 
informatie is te vinden op de website van de vereniging, www.ijvv.nl. 

IJVV wenst u veel voetbalplezier op ‘Den Uithoek’. 

Augustus 2018
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Algemeen
Organisatie
Het bestuur is samengesteld uit het dagelijks 
bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
en ondersteunende bestuursleden, bestaande uit 
de voorzitters uit de verschillende commissies. 
Zij vergaderen (meestal) de tweede dinsdag van 
de maand. Voorafgaande aan deze vergadering 
is er spreekuur (op afspraak) voor leden van de 
vereniging. Indien u vragen of suggesties heeft 
dan kunt u die per e-mail sturen aan  
secretaris@ijvv.nl 

Vrijwilligers
IJVV kent ruim 950 leden. Daarmee is IJVV een 
organisatie van formaat. De inkomsten van 
onze vereniging bestaan uit de contributie van 
de leden, kantineopbrengsten, sponsering, 
oud papier actie enz. De organisatie van IJVV 
is in handen van vrijwilligers en nagenoeg alle 
werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. 

Binnen IJVV leeft het besef dat vrijwilligers een 
essentiële rol vervullen binnen de vereniging. 
Daarom is er ook een vrijwilligersbeleid 
vastgesteld en functioneert er een 
Vrijwilligerscommissie binnen IJVV. 
IJVV kan alleen functioneren met voldoende en 
goed gekwalificeerde vrijwilligers. Daarom is 
in het huishoudelijk reglement opgenomen dat 
ieder lid van 18 jaar of ouder minimaal 10 uur 
per jaar vrijwilligerswerk dient te verrichten bij 
de vereniging. Dit geldt tevens voor ouders of 
verzorgers van jeugdleden.  

IJVV werkt conform de VOG-methode. De VOG-
methode biedt de vereniging de mogelijkheid 
om alle vrijwilligers die met jeugd werken te 
laten screenen. IJVV is gescreend door het 
NOC*NSF en voldoet aan de voorwaarden voor 
de regeling ‘Gratis VOG’. Dit betekent dat er door 

de vrijwilligerscommissie voor alle vrijwilligers die 
betrokken zijn bij de jeugd van IJVV een VOG zal 
aanvragen. U krijgt van de aanvraag bericht van 
de vrijwilligerscommissie én van Justis.nl  
(de dienst van Ministerie van Justitie) die de VOG 
afgeeft. In beide mails wordt uitgelegd wat u als 
vrijwilliger aan actie moet ondernemen.  
Graag uw medewerking, want de VOG is verplicht 
voor de betreffende vrijwilligers! 
 
Bent u nog geen vrijwilliger bij IJVV  
en wilt u graag iets doen:  
meld u dan aan via vrijwilligerscie@ijvv.nl 

Vertrouwenspersoon
IJVV vindt het belangrijk dat iedereen van voetbal 
kan genieten. We willen een vereniging zijn waar 
leden zich thuis voelen, ongeacht sportieve 
capaciteiten of achtergrond.  
Loop je ergens tegenaan en kun je hiermee niet  
bij de trainer of het bestuur terecht, dan bieden de 
vertrouwenspersonen een luisterend oor. 
Hoe neem je contact op? Of je nu lid, ouder/
verzorger of vrijwilliger bent, iedereen binnen 
IJVV kan zich tot de vertrouwenspersoon. 
Deze vertrouwenspersonen hebben een 
geheimhoudingsplicht, luisteren naar je en doen 
niets zonder overleg met jou om tot een oplossing 
te komen. Op www.ijvv.nl staan de namen van de 
vertrouwenspersonen en hoe zij te bereiken zijn. 

Lidmaatschap 
Ledenadministratie:  
Contact via administratie@ijvv.nl. 

Rechten: Als spelend lid heb je verschillende 
rechten om deel te nemen aan trainingen en 
wedstrijden. Plezier in voetballen vinden we 
vanzelfsprekend erg belangrijk, maar we willen 
ook een ieder individueel en in teamverband naar 
eigen vermogen laten presteren. Verder heb je 
het recht om deel te nemen aan de Algemene 
Ledenvergadering waar je jouw stem kunt laten 
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horen omtrent het beleid van de vereniging. 
Ook ouders/verzorgers van jeugdleden zijn 
welkom op de ledenvergadering om hun kind te 
vertegenwoordigen. We zijn namelijk met zijn 
allen IJVV. Verder heb je het recht om voorstellen, 
wensen en klachten bij het bestuur of andere 
commissies in te dienen.

Plichten: Naast rechten heb je als lid ook te 
maken met plichten. Je hebt de plicht tot tijdige 
betaling van de contributie. Bij verandering van 
je gegevens (o.a. e-mail- en adresgegevens) 
dien je de ledenadministratie hiervan op de 
hoogte te stellen. Verder heb je de plicht om de 
reglementen van de vereniging en de KNVB na te 
leven als ook de richtlijnen van het bestuur (o.a. 
de gedragscode) en de richtlijnen van door het 
bestuur ingestelde commissies.

Achterstallige contributie: Indien de contributie 
over enige maand niet geïncasseerd kan worden 
dan volgt de volgende procedure: De contributie 
wordt in de volgende incassorun aanvullend 
geïncasseerd. Er wordt hierbij geen contact 
gezocht met lid. Indien in de volgende run 
wederom niet geïncasseerd kan worden, dan 
wordt er per e-mail en/of telefonisch contact 
gezocht met lid. De contributie over maand 
1 en 2 worden aanvullend in de volgende run 
geïncasseerd. Indien in maand 3 wederom niet 
kan worden geïncasseerd wordt een e-mail en/ 
of brief richting het lid verzonden waarin  
- nogmaals - wordt verzocht zorg te dragen voor 
betaling van achterstallige contributie. 
Tevens wordt € 5,00 administratiekosten in 
rekening gebracht. Indien in maand 4 wederom 
niet kan worden geïncasseerd, dan is het lid niet 
meer speelgerechtigd, totdat de achterstallige 
contributie is voldaan. Dit wordt eveneens aan de 
leider kenbaar gemaakt.  
De leider van het team waarin het betreffende l 
id speelt ziet er op toe dat dit lid niet speelt 
totdat hij het sein krijgt dat het speelverbod is 

opgeheven. Om uiteindelijk de contributie te 
incasseren ligt eveneens een taak van de leider  
om dit met het betreffende lid te bespreken.  

Langdurige blessure: Ben je meer dan 
zes maanden geblesseerd, dan bestaat de 
mogelijkheid om de contributie te verlagen naar 
niet spelend lid. Hierover dien je zelf contact op 
te nemen met de ledenadministratie.

Boetes: IJVV streeft altijd naar Fair Play. 
Straffen en boetes opgelegd door de 
tuchtcommissie van de KNVB, o.a. als gevolg 
van een gele of rode kaart, dienen door de leden 
zelf te worden betaald. De heffing van de boetes 
vindt plaats door middel van automatische 
incasso. Straffen en boetes opgelegd door de 
tuchtcommissie van de KNVB aan een team/elftal 
o.a. door het niet verschijnen bij een wedstrijd, 
worden verhaald op iedere speler van het 
betreffende elftal.  

Jeugdsportfonds: Ieder kind moet kunnen 
sporten is het motto van Jeugdsportfonds.  
De gemeente Kampen heeft zich bij het Jeugd-
sportfonds aangesloten. Het Jeugdsportfonds 
Kampen is bestemd voor kinderen van 6 tot 
en met 17 jaar uit gezinnen die leven van het 
bestaansminimum. De bijdrage per kind per 
sportjaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het 
betalen van de contributie en de aanschaf van 
sportkleding. Alleen een intermediair is bevoegd 
om een aanvraag op uw verzoek in te dienen. 
Deze mensen zijn op een professionele manier 
betrokken bij jeugd, welzijn en school. De 
sportvereniging of u zelf kunnen geen aanvraag 
indienen. U dient dit dus regelen via een 
intermediair. Een lijst met intermediairs  
vindt u op www.jeugdsportfonds.nl

Voor informatie over de hoogte van de contributie, 
mutaties, overschrijvingen en opzeggingen zie 
www.ijvv.nl. 
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Voetbalzaken
Uitgangspunten (jeugd)beleid IJVV 
IJVV is een voetbalvereniging, die kinderen 
wil opleiden en begeleiden, teneinde ze een 
waardevolle tijd als voetballer te geven.  
 
‘Voetbal is emotie’ is een voetbalwaarheid waar 
kinderen vervolgens mee te maken krijgen; 
het tijdens de wedstrijd reserve staan, de 

onrechtvaardig aanvoelende beslissingen van de 
scheidsrechter, het ingedeeld worden in een lager 
team dan gedacht, je plek zoeken in je elftal en 
het aanlopen tegen je eigen beperkingen tijdens 
trainingen zijn nu eenmaal het voetbal eigen. 
IJVV kan dit niet voorkomen, maar stelt zich 
als doel om dit zo goed mogelijk te begeleiden, 
waarbij elk kind serieus genomen wordt. 
 
Van trainers, leiders en overige begeleiders van 
IJVV mag verwacht worden, dat ze handelen in 
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het belang van het kind, van het elftal en van de 
vereniging en dat ze geacht worden de kinderen 
mee te nemen in dat proces. Het uitleg geven over 
de keuzes, die dan gemaakt worden, hoort hierbij. 
 
Onderdeel van het voetbal is de indeling van het 
kind in de elftallen, al naar gelang de aanwezige 
kwaliteiten. IJVV wil dit objectief doen, na 
zorgvuldige afweging door meerdere, bij de 
leeftijdslichting betrokken functionarissen. Het 
uitgangspunt hierbij is om de plek voor het kind 
te vinden, die het beste past bij zijn kwaliteiten 
en zijn beleving als voetballer. Sociale aspecten 
kunnen en mogen hierbij van invloed zijn. Ook 
hierbij mag uitleg gevraagd worden van de 
gemaakte keuzes. 
 
Na de hiervoor genoemde indeling ontstaat er 
een rangschikking in elftallen. IJVV erkent deze 
rangschikking, maar beseft tegelijkertijd dat dit 
geen rangschikking dient te zijn in de zorg en 
zorgvuldigheid, waarop elk elftal recht heeft. 
Tegelijkertijd dient vastgesteld te worden dat de 
belangstelling van toeschouwers, sponsors, maar 
ook van trainers en begeleiders groter wordt, 
naarmate het spelniveau stijgt. Ook dit is een 
gegeven, dat IJVV niet kan veranderen binnen 
het voetbal. Wel spreekt IJVV de doelstelling 
uit, dat ze de zorg en aandacht wil verschaffen, 
die passend is bij de behoeftes en beleving 
van elk jeugdelftal, in het besef dat ze (deels) 
aangewezen is op vrijwilligers. 
 
IJVV hecht er aan dat het opleiden en begeleiden 
van kinderen op een open en respectvolle 
sfeer plaatsvind. Van functionarissen van de  
verwacht IJVV een bepaald voorbeeldgedrag in 
de omgang met de spelers, tegenstanders en 
officials. Uitgangspunt hierbij is dat bij een ieder 
de wil om te winnen aanwezig geacht wordt, 
maar dat verliezen (en gelijkspelen) realiteiten 
zijn, die geen reden mogen zijn tot ongewenst 
gedrag. Vloeken, schelden en kleineren door haar 

functionarissen zijn altijd ongewenst en kunnen 
gerapporteerd worden aan het bestuur. 
 
Voetbal is een teamsport. Van het team 
verwachten we de wil om te winnen. Hierdoor 
kan het belang van een individuele speler 
ongeschikt lijken aan het resultaat. IJVV is zich 
bewust van deze ‘voetbal eigen’ spagaat en 
vraagt haar trainers en leiders hier zorgvuldig 
mee om te gaan en situaties te voorkomen 
zoals het veelvuldig reserve staan van dezelfde 
speler(s) en spelers te rangschikken als belangrijk 
en niet belangrijk. 
 
Hier in, maar in alle teamaangelegenheden dient, 
voor zover mogelijk, gelet te worden op het 
welzijn van het kind. Ervaart het kind de omgang 
met functionarissen of met zijn elftal als negatief, 
dan dient er moeite gedaan te worden, om dit 
weg te nemen. Het alert zijn op dit soort zaken 
hoort bij de taken van de elftal begeleiding. 
Van de ouders verwacht IJVV dat ze zich bewust 
zijn van de uitgangspunten van het voetbal op 
zich, zoals hierboven omschreven en dat ze de 
gedragsregels van IJVV onderschrijven, zoals 
die op het sportpark zichtbaar gemaakt zijn. Van 
IJVV mogen ze verwachten dat de keuzes, die 
betreffende hun kind gemaakt zijn, uitgelegd 
worden, wanneer dat aan hun kind onvoldoende 
gedaan is.

Doorstroming jeugdspelers naar de senioren: 
Het streven van IJVV is om spelers die uit de 
jeugdopleiding komen op een, bij hun passend, 
niveau te laten instromen, waardoor ook het 
plezier in voetballen blijft bestaan. Voor alle 
jeugdspelers die overgaan naar de senioren 
geldt dat de Seniorencommissie (hierna: SC), 
in samenspraak met de Technische Commissie 
(hierna: TC) , leidend is bij het indelen van deze 
spelers. IJVV wil de eerste 5 jaar na de overgang 
naar de senioren zo optimaal mogelijk gebruik 
maken van deze door IJVV opgeleide spelers,  
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dit naar inzicht van de vereniging. Het streven 
van IJVV zal zijn een dusdanig klimaat te creëren 
dat spelers graag op dit niveau willen blijven 
voetballen. IJVV zal proberen door persoonlijk 
benadering van jeugdspelers tot een zo goed 
mogelijke indeling te komen. Ook op het moment 
dat ze bij de senioren voetballen, zal IJVV deze 
spelers volgen en begeleiden zodat zoveel mogelijk 
vroegtijdig afhaken wordt voorkomen. 

Voor spelers die door werk of studie niet op 
regelmatige basis kunnen meetrainen met hun 
team moet getracht worden passende oplossingen 
te vinden. Dit in overleg met de betreffende 
speler(s), met als streven dat zo vaak mogelijk 
wordt meegetraind met het eigen team en wanneer 
dit niet mogelijk is elders.  
In het algemeen zullen de verantwoordelijkheden 
voor wat betreft de invulling van deze beleidswens 
op het technische vlak bij de TC liggen en op het 
persoonlijke vlak bij de SC. Uitgangspunt hierbij is 
dat genoemde 5 jaar niet als verplichting worden 
gevoeld, maar als mogelijkheid om maximaal te 
presteren, waarbij plezier en ambitie hand in  
hand gaan. 

Handelswijze wanneer spelers tijdens het 
seizoen overstappen naar een ander IJVV-elftal. 
De overstap van prestatie- naar prestatie-elftal, 
zal in overleg dienen te gaan tussen de betreffende 
trainers, eventueel in overleg met de TC. De overstap 
van prestatie- naar recreatie-elftal (anders dan het 
afvallen voor prestatievoetbal na de voorbereiding) 
dient slechts bij hoge uitzondering toegestaan te 
worden. Om het prestatie-elftal te verlaten heeft 
de betreffende speler toestemming nodig van de 
voorzitter TC, de voorzitter SC en nog tenminste 1 
bestuurslid van het dagelijkse bestuur. De overstap 
van recreatie- naar prestatie-elftal zal alleen kunnen 
na indicatie door de speler zelf of door indicatie van 
de TC.  De overstap van recreatie- naar recreatie-
elftal, kan alleen na overleg en akkoord van de SC en 
beide betreffende  trainers/leiders. 

Taken (jeugd)leiders IJVV
Onder andere: 
•  Er op toezien dat de naam van IJVV op een 

correcte manier naar buiten wordt gedragen
•  Regelmatig contact met Jeugd Coördinator 

onderhouden
•  Stimuleren en motiveren teamgeest
•  Maken van rij- en wasschema
•  Organiseren oefenwedstrijden (i.o.m. de trainer)
•  Regelen vervanging bij ziekte spelers
•  Informatie over het team doorgeven aan ouders
•  Aanspreekpunt ouders
•  Tegenstander verwelkomen
•  Zorgen dat teamafspraken nagekomen worden 

(kleedkamer schoon etc.)
•  Zorg dragen voor spullen IJVV (kleding inleveren)
•  Afsluiting kleedkamer na de laatste wedstrijd en/

of training
•  Veldverlichting uitdoen na de laatste wedstrijd 

en/of training
 
Start Seizoen: Om met zijn allen een goede start 
te maken in het nieuwe seizoen is het raadzaam om 
teamafspraken te maken met bijvoorbeeld ouders, 
jeugdcommissie.  
 
Gedragsregels sportiviteit en respect 
•  Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en 

je tegenstanders
•  Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en 

grensrechter
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•  Respecteer je tegenstander, maak geen 
discriminerende opmerkingen

•   Bedenk dat kinderen voetballen voor hun plezier, 
niet voor het uwe

•  Steun uw kind en lever geen negatieve kritiek als 
het een fout heeft gemaakt en de wedstrijd wordt 
verloren. Steun positief

•  Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt 
dat er gevoetbald wordt

•  Veroordeel elke vorm van geweld
•  Geef het juiste voorbeeld

Wedstrijdzaken
Wedstrijdzaken-app KNVB: Vanaf het seizoen 
2017/’18 is het amateurvoetbal volledig overgegaan 
naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het 
invullen van het wedstrijdformulier gaat uitsluitend 
met de wedstrijdzaken-app.  Ieder lid (speler of 
staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar 
persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en 
ook de digitale spelerspas. Zie voor meer informatie 
www.knvb.nl. 

Spelregelbewijs: Met ingang van het seizoen 
2014/’15 zijn spelers uit 1998 verplicht het 
spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt er een 
nieuw geboortejaar bij. Het maakt voetballers 
namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels 
en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – de 
beslissingen van de scheidsrechter. Zie voor meer 
informatie www.knvb.nl.  

(Verenigings-)scheidsrechters: De 
wedstrijden van de lagere seniorenteams 
en junioren- en pupillenteams worden door 
verenigingscheidsrechters geleid.  
Om ook de jeugd al in een vroeg stadium bij IJVV  
te betrekken is het streven de wedstrijden van 
de JO7 t/m en JO11 te laten leiden door eigen 
jeugdspelers. Bij de JO8 t/m JO9 hebben we niet 
meer te maken met scheidsrechters, maar met 
spelbegeleiders. De spelbegeleider staat niet 
in maar langs het veld en neemt bij het onjuist 

toepassen van de spelregels een beslissing en 
legt de spelregels uit. Als het nodig is mag de 
spelbegeleider wel het veld in bewegen.  
Mocht je als toeschouwer langs de lijn staan en  
de scheidsrechter/spelbegeleider neemt in uw  
ogen een onjuiste beslissing, maak dit dan niet in 
woord en gebaar kenbaar, maar besef dat iedereen 
fouten maakt en dat ook hij/zij voor zijn/haar 
plezier zijn/haar vrije tijd voor u, uw zoon/dochter 
opoffert. 

Afmelden: We gaan ervan uit dat je, zoveel als 
mogelijk is, wilt voetballen. Natuurlijk kan het wel 
eens voorkomen dat je niet kunt of dat je ziek bent. 
Wanneer een speler is verhinderd, wordt de leider 
daarvan op de hoogte gesteld.  
Doe dit tijdig, dan heeft de leider nog de 
mogelijkheid om voor vervanging te zorgen. 
Aangezien de vakanties tegenwoordig meer 
verspreid over het jaar voorkomen, is het steeds 
lastiger om in deze perioden de teams compleet te 
krijgen. De KNVB geeft in een aantal gevallen de 
mogelijkheid om uitstel of verplaatsing aan  
te vragen. Hiervoor is het wel nodig dat we tijdig 
op de hoogte zijn wie wanneer met vakantie is. 
Informeer je leider hierover, hoe eerder hoe beter

Afgelastingen: De organisatie van de KNVB en 
IJVV zijn er op gericht om wedstrijden te laten 
verspelen. Daarvoor zijn we ‘op voetbal’. We zijn 
echter mede-afhankelijk van de toestand van het 
speelveld. Soms zijn de weersomstandigheden 
zodanig, dat er een keuring moet plaatsvinden. 
De keuring van de velden gebeurt bij IJVV door 
twee onafhankelijke consuls. Deze zijn dus niet 
aangesteld door IJVV, maar door resp. de KNVB 
en de Gemeente Kampen. Het doel van het keuren 
is tweeledig; 1) er wordt beoordeeld of de spelers 
niet extra kansen op blessures oplopen (veld te 
hard, te glad enz.) en 2) er wordt beoordeeld of het 
veld niet zodanig vernield wordt, dat het verdere 
competitieverloop in gevaar komt. De consuls 
nemen daarna in overleg hun beslissing. Vervolgens 
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keuren ze een veld al dan niet af. Let wel; ze kunnen 
dus een veld afkeuren; wie er op dat veld speelt, is 
voor hen van geen enkel belang. IJVV heeft hier dus 
ook geen invloed meer op. Waar IJVV wel invloed op 
heeft is de veldindeling. Deze geschiedt vooraf op 
basis van door het bestuur gestelde richtlijnen. In 
dat opzicht is bijvoorbeeld belangrijk dat bepaalde 
teams niet onnodig achter gaan lopen ten opzicht 
van andere teams. Een hoger geplaatst team 
heeft dus niet altijd voorrang ! (Wel hebben teams 
in de A-categorie voorrang bij afgelastingen op 
teams uit de B-categorie; dit is een verplichting 
vanuit de KNVB, waar wij niet onderuit kunnen 
!). De conclusie mag dan ook zijn, dat er regels en 
richtlijnen gelden bij afgelastingen, die wij ons als 
club terdege bewust zijn en waar we rekening mee 
houden (zo mogelijk ook vooraf). We zijn ons ook 
bewust van de bevlogenheid van onze trainers en 
leiders, die altijd hun eigen reden hebben, waarom 
juist hun team toch zou moeten voetballen. We 
vragen hun echter met klem om op de organisatie te 
vertrouwen en gewoon af te wachten of er gespeeld 
kan worden of niet. Wij proberen dit vervolgens, 
vanuit de club, zo snel mogelijk te communiceren.  

Gelieve dus niet vooraf contact te zoeken met onze 
vrijwilligers of met de consuls en gelieve ook niet vanuit 
je team om invloed uit te oefenen op de besluitvorming; 
we proberen zo zorgvuldig mogelijk te zijn met kundige 
mensen!  

P.s. Trainers of leiders, die tips hebben hierin of 
opmerkingen, kunnen dit via e-mail doen aan  
jc@ijvv.nl (jeugd) of Senioren@ijvv.nl (senioren).  

Wedstrijd verplaatsen: Wanneer een team 
een wedstrijd niet kan spelen op een bepaalde 
datum dan is het mogelijk de wedstrijd vooruit 
te spelen. Dit kan alleen in overleg met de 
tegenstander en beide zullen akkoord moeten 
gaan met de alternatieve wedstrijddatum. Deze 
wijziging kan de wedstrijdsecretaris regelen via 
Sportlink. Wedstrijden verplaatsen gaat altijd via 

de wedstrijdsecretaris en niet op eigen initiatief. 
Wedstrijden in de categorie B hoeven niet strikt 
gesteld ‘vooruit’ gespeeld te worden maar mogen 
ook worden verplaatst naar een latere datum. 
De wedstrijd moet dan wel binnen een maand 
na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. 
Ook hiervoor geldt dat beide verenigingen hun 
akkoord moeten geven. Deze wedstrijden moeten 
altijd midweeks plaatsvinden. Geef de nieuwe 
datum altijd door vóór de oorspronkelijke datum. 
Het verplaatsen van geplande wedstrijden naar 
ingeplande inhaalweekenden is niet mogelijk. De 
KNVB gebruikt deze weekenden zelf voor eerder 
afgelaste/uitgestelde wedstrijden, wedstrijden 
van nieuwe teams of beker wedstrijden. Vergeet 
niet om bij wijzigingen van wedstrijden altijd het 
wedstrijdnummer te vermelden!

Snipperdag aanvragen: Alle teams die uitkomen 
in de B-categorie kunnen tijdens het seizoen tussen 
1 september en het 1e volle weekend van maart 
éénmaal een snipperdag (voorheen baaldag) 
opnemen. Dit houdt in dat er een geplande 
wedstrijd op de aangevraagde datum uit het 
programma gehaald wordt en dat de KNVB deze 
op een ander moment in zal plannen. Vaak gebeurt 
dit in een gepland inhaalweekend. In de na- en 
voorjaarsreeks van het jeugdvoetbal geldt dat er 
één snipperdag per reeks kan worden opgenomen. 
Een snipperdag kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 
uur vòòr het betreffende speelweekend worden 
aangevraagd. De KNVB zal de aanvraag beoordelen 
en bij akkoord worden de verenigingen en 
eventueel de official op de hoogte brengen. Let 
op! Voor bekerwedstrijden is het niet mogelijk een 
snipperdag op te nemen.

Eenzijdig aanvangstijd wijzigen: Verenigingen 
kunnen tot 8 dagen voor de wedstrijd de 
aanvangstijd aanpassen zonder overleg met  
de tegenstander. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met de wedstrijdsecretaris 
waaronder je elftal valt. 



in
fo

rm
at

ie
gi

ds
 I

JV
V

11
Ingelaste wedstrijden: Bij ingelaste (oefen)
wedstrijden het vriendelijke verzoek om de 
kantinecommissie hiervan op de hoogte te stellen.  

Tijdstraf: De KNVB heeft voor categorie B de 
zogenaamde tijdstraf ingevoerd. Dit komt in plaats 
van de gele kaart. De scheidsrechter is verplicht 
deze tijdstrafregeling toe te passen. De tijdstraf kan 
niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in 
categorie A. De tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle 
pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten.

Gebruik van faciliteiten en/of spullen
Kleedkamers: De kleedkamers dienen altijd netjes 
en opgeruimd achtergelaten te worden. Dit geldt 
voor zowel de thuis als de uitwedstrijden en bij 
trainingen. Je bent te gast bij een vereniging, dus 
gedraag je daar ook naar! Het maken van foto’s in 
kleedkamers is verboden. Na de laatste wedstrijd 
en/of training dient de kleedkamer te worden 
afgesloten.
 
Kunstgras: Om het kunstgras voetbalveld in de 
juiste conditie te houden, zodat we ook de komende 
jaren hier met plezier op kunnen sporten, gelden de 
volgende regels:

•  voeten vegen
•  niet met stalen noppen op het veld
•  niet met glaswerk of op het veld
•  niet met kauwgom op het veld
•  geen vuil op het veld
•  geen consumpties op het veld nuttigen
•  verboden te roken
•  bij sneeuw en ijs het veld niet betreden
•  bij opdooi het veld niet betreden
•  de doelen dienen na afloop training van het veld 

worden gehaald en op de opstelplaats te worden 
geplaatst 

•  de doelen niet slepen over het veld. Til ze op en 
gebruik de wielen achter de doelen.

Wedstrijdkleding: Elftallen dienen in gelijk 
tenue aan te treden, d.w.z. het rood-witte shirts, 
witte broek en rode sokken. IJVV shirt verzorgt 
de vereniging en de komende jaren bij teams die 
worden voorzien van een CRAFT-wedstrijdshirt 
ook een CRAFT-broekje. Ook zal elk team een tas 
met daarin de wedstrijdshirts aangeboden krijgen. 
De shirts blijven eigendom van de vereniging. 
Broekjes en sokken kunnen via de webshop worden 
aangeschaft. Dit is in samenwerking met SportInn, 
onze kledingpartner. 
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Coachjassen: IJVV heeft voor trainers/leiders 
van een elftal een coachjas beschikbaar. De 
coachjas wordt op uw naam geregistreerd, maar 
blijft eigendom van IJVV. 

Uitgifte en inleveren: De kleding, coachjassen 
en overige spullen worden aan het begin van het 
seizoen uitgereikt. De uitgereikte kleding wordt 
aan het eind van het seizoen weer ingenomen. 

Sponsering kleding: Sponsoring van alle 
kleding gaat uitsluitend via de kleding-, 
sponsorcommissie. In verband met contractuele 
verplichtingen jegens CRAFT is het niet 
toegestaan om zelf rechtstreeks sponsoren en 
kleding(leveranciers) te regelen. 

Parkeren: Het parkeren van fietsen, scooters, 
brommers, auto’s etc. mag alleen op de daarvoor 
bestemde plaatsen op ons parkeerterrein.  
Het is verboden om te parkeren voor de ingang 
van de kantine, alleen laden en lossen wordt 
toegestaan. We vragen een ieder om de auto te 
parkeren in de vakken. Indien het mogelijk is wilt 
u dan zoveel mogelijk gebruik maken van de fiets.  
Dit kan het parkeerprobleem verlichten. 

Kantine: De openingstijden van de kantine zijn: 
maandag t/m woensdagavond 18.30 tot 23.00 
uur. Donderdagavond 18.30 tot 24.00 uur en 
zaterdagen van 08.00 tot 19.00 uur. 

Let op! In verband met (beperkte) bezetting van 
kantinemedewerkers kunnen de openingstijden 
afwijken. Er mogen geen tassen in de hal van 
de kantine geplaatst worden, hiervoor is het 
tassenrek buiten onder het afdak bestemd. 

Vergaderruimte: In de kantine is een 
ruimte gecreëerd waar op zaterdagen de 
wedstrijdbespreking vooraf gehouden kan  
worden. Tevens kunnen hier vergaderingen  
gepland worden. De ruimte kan afgesloten  
worden door middel van een schuifdeur, zodat  
men geen ‘last’ heeft van de kantinegasten.

Rookbeleid: Net als in de rest van de  
gebouwen van IJVV is er ook in de kantine  
een rookverbod. 

Alcohol: In de kleedkamers en langs de velden 
is het ten strengste verboden alcoholische 
dranken te nuttigen. Het gebruik hiervan is 
alleen toegestaan in kantine, bestuur- en 
commissiekamer. 
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Website / Social Media / 
Contactgegevens
Uitgebreidere en specifieke informatie, zoals 
bijvoorbeeld contactgegevens commissieleden, 
teams, programma, indeling kleedkamers en/of 
trainingsvelden, activiteiten zijn te vinden op de 
website van de vereniging, www.ijvv.nl.   
Volg IJVV ook op Facebook, Twitter en 
Instagram.  
 
Algemene contactgegevens van IJVV 
Sportpark Den Uithoek 
Bergweg 3, 8271 CC IJsselmuiden 
Telefoonnummer bestuurskamer 038-3327076
Telefoonnummer Kantine 038-3315877
E-mail info@ijvv.nl. 
KNVB verenigingsnummer: BBKS78M

Mocht u de gewenste informatie niet kunnen 
vinden in het informatieboek en/of via www.ijvv.
nl kunt u contact zoeken met de secretaris van 
IJVV. Dit kan via secretaris@ijvv.nl 

Aanleveren content: Met de uitingen van IJVV 
op het internet proberen wij juist en tijdig te 
informeren. Daarnaast doen wij ons best om 
dit mooi in beeld te brengen met foto’s. Wij 
zijn hierbij erg afhankelijk van wat wij krijgen 
aangeleverd. Heeft u input voor de website,  
laat het webteam dit weten. Dit kan onder  
andere via www.ijvv.nl. 

Bij deze willen wij dan ook iedereen oproepen om  
ons te voorzien leuke verhalen en mooie foto’s.  
Zo kunt u bijvoorbeeld iets schrijven over een 
gepeelde wedstrijd, een uitje of een leuke actie van 
het team. Vergeet niet een leuke foto te maken!

Overige handige informatie

VTON TRAINERS APP:  
De VTON Voetbalmethode is een doorlopende 
leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers 
en spelers werken in een jaarplanning samen 

Handige informatie
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aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met 
plezier aan hun ontwikkeling. Hoe werkt het? 
Trainers volgen een jaarplanning met concrete 
doelen voor elke leeftijd. Alles komt daarin aan 
bod: technische, tactische, fysieke en mentale 
ontwikkeling. Gedurende het jaar werken 
trainer en spelers gericht aan deze doelen met 
meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De 
methode ondersteunt met coach tips, animaties 
van de organisatie op het veld en filmpjes 
van voetbalhandelingen. De trainer heeft het 
materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon 
en gebruikt deze offline op het veld. Voor 
meer informatie vraag de coördinator van de 
betreffende lichting!  

 

Gevonden voorwerpen: De gevonden 
voorwerpen worden verzameld in de kist bij de 
ingang van de kantine. Twee keer in het jaar, in 
december en juni, wordt er (eventueel) nog een 
oproep gedaan dat niet alle gevonden spullen 
zijn afgehaald. Deze zullen vervolgens nogmaals 
worden uitgestald in de kist. Daarna, vanaf 1 
januari en vanaf 1 juli, zullen de spullen aan een 
goed doel geschonken worden. 
 
Entree wedstrijden 1e elftal: Jeugd tot 16 jaar 
hebben gratis intree; leden op vertoon van leden 
pas; vrijwilliger op vertoon van koffiekaart; 
relatie selectiespeler op vertoon van relatiepas; 
donateur op vertoon van donateurskaart 
en sponsoren op vertoon van sponsorkaart. 

Wanneer geen pas kan worden getoond, zal er 
entree moeten worden betaald om de wedstrijd 
bij te wonen. 
 
Oud papier: Halverwege de Plasweg staan 
de containers opgesteld. Op woensdagavond 
van 18.30 tot 20.30 uur of op zaterdagen van 
09.00 tot 12.00 uur kunt u papier deponeren 
in de containers. Ook staan er twee groene 
containers om uw oude vet te deponeren. Van de 
seniorenteams wordt verwacht dat men één per 
jaar helpt bij het ophalen van het oud papier op 
zaterdagmorgen. (eerste zaterdag van de maand) 
Hier krijg je bericht van via de leider van je team. 
De opbrengsten van het papier komen ten goede 
aan IJVV. 
 
Waardevolle spullen: IJVV is beperkt in zijn 
kleedkamers, op trainingsdagen en zaterdagen 
zijn deze dan ook volop bezet. Het is daarom 
verstandig om waardevolle spullen thuis te 
laten. Neemt u toch waardevolle spullen mee, 
dan is dit op eigen risico. In de commissiekamer 
zijn kluisjes waar op zaterdagen tasjes met 
waardevolle spullen bewaard kunnen worden.  
 
Verzekering: Via de KNVB is iedere speler, zowel 
bij de trainingen, wedstrijden als toernooien 
verzekerd tegen ongevallen vanaf het moment 
van vertrek tot het moment van thuiskomst.  
In de praktijk komt het er op neer dat eerst  
de eigen verzekering aangesproken dient te 
worden. Tevens is ieder lid / vrijwilliger verzekerd 
tijdens de activiteiten die verricht worden voor 
IJVV. Voor ouders/verzorgers en senioren die 
spelers vervoeren met hun auto is het wenselijk 
dat er een inzittendenverzekering is afgesloten. 
Houdt er rekening mee dat in alle gevallen 
een eigen risico door de verzekeraar wordt 
gehanteerd.  
 
Verzorging: De medische verzorging bij IJVV 
wordt uitgevoerd door het medisch team. 
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Dit team bestaat uit een fysiotherapeut en 
sportverzorgers. Op dinsdag en donderdag 
is mogelijkheid voor de leden om een 
blessure te laten beoordelen. Voor het exacte 
aanvangstijdstip kun je www.ijvv.nl raadplegen.  
 
EHBSO: Op het sportveld kan het gebeuren 
dat je een blessure oploopt. Dat loopt uiteen 
van een verstuiking tot ernstiger letsel. We 
hebben het allemaal wel eens zien gebeuren. 
Vaak weten de omstanders niet precies wat er 
moet gebeuren. Daarom wil IJVV alle trainers en 
leiders een aantal basisregels meegeven. Zie de 
korte samenvatting Basisregels Eerst Hulp Bij 
SportOngelukken (EHBSO) op www.ijvv.nl, zodat 
iedereen niet helemaal onvoorbereid is.

AED: De AED hangt aan de buitenkant  
van de kantine ‘De Dries’.  
De AED – toegangscode is 1945. 
 
Acties / loterijen IJVV: IJVV houdt jaarlijks 1 tot 
2 acties met als doel er samen voor te zorgen om 
een (verbouwings-)project te ondersteunen en/
of de vereniging financieel gezond te houden. 
Trainers/leiders houdt hier rekening mee.  

Teambijdrage: Ieder jeugdelftal ontvangt aan 
het einde van het seizoen een teambijdrage. Tot 
en met de JO13-lichting bedraagt deze bijdrage  
€ 75,00 en vanaf de JO14-lichting € 100,00.  
De teambijdrage kan worden gebruikt voor 
het uitje aan het einde van het seizoen en 
wordt alleen uitbetaald mits alle door IJVV ter 
beschikking gestelde zaken aan een elftal in 
goede staat retour zijn ontvangen. Informeer 
gerust bij IJVV voor een leuk uitje. Er worden 
regelmatig gesponsorde uitjes aangeboden. 

Reiskosten: Reiskosten worden uitsluitend 
aan teams vergoed zodra de enkele reisafstand 
meer dan 50 km bedraagt. De leider kan hiertoe 
halfjaarlijks een declaratie indienen door een 
mail te sturen naar: factuur@ijvv.nl. Aan ouders 
worden geen reiskosten uitbetaald.

Ledenkorting: Op vertoon van je ledenpas 
ontvang je ledenkorting bij SportInn op voetbal 
gerelateerde artikelen.

AVG / Privacy Policy: Per 25 mei 2018 is de 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Ook sportverenigingen 
hebben te maken met belangrijke data, waar 
op een zorgvuldige manier mee moet worden 
omgegaan. Vanuit de nieuwe wetgeving vloeien 
een aantal noodzakelijke veranderingen voort. 
Voor dit proces is een stappenplan beschikbaar 
gesteld door de KNVB, welke IJVV heeft gevolgd. 
Zie voor meer informatie Privacy Policy op  
www.ijvv.nl.
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