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Van de voorzitter

Dit is de Clubgids van VV Irnsum. 

Voor iedereen die voetbalt bij VV Irnsum, maar ook voor ouders en verzorgers van kinderen die 

voetballen bij onze club. Voor als je nieuw bent in voetballand, maar ook voor als je je geheugen 

nog eens wilt opfrissen. Maar ook als je vrijwilliger bent of supporter. 

Je vindt in deze clubgids essentiële informatie over onze club. Het helpt je om gemakkelijker je 

weg te vinden binnen de club. Wie zit er in het bestuur van de club? Welke regels gelden er? Wie 

zijn de sponsors? Welke vrijwilligers zijn er actief? Etc.  

Natuurlijk gaat er tegenwoordig ook veel communicatie via de digitale kanalen. Daarom is het 

altijd belangrijk om deze in de gaten te houden. Op www.vvirnsum.nl vind je het laatste nieuws, 

maar ook via onze mail, Facebook en Instagram houden we je op de hoogte. De teams, trainers 

en leiders communiceren meestal via de groepsapp. 

V� l l� splezier!
Werner Vermeulen

Voorzitter VV Irnsum

1
 

2
 

3

Inhoudsopgave

3CLUBGIDS VV IRNSUM2 CLUBGIDS VV IRNSUM



REGIONALE CLUB, 
GEZELLIG EN GOED 
GEORGANISEERD, 
DAT IS VV IRNSUM.

Welkom bij VV Irnsum

VV Irnsum is als enige 

voetbalvereniging in Midden 

Fryslân van oudsher verbonden 

met dorpen in de regio. Met 

ruim 300 leden afkomstig uit 

de dorpen in Midden Fryslân 

en De Lege Geaën heeft de 

voetbalvereniging ook een 

sociale rol in de onderlinge 

regionale verbinding.

VV Irnsum biedt prestatie-

gericht en recreatief voetbal 

voor iedereen, dus ook meisjes/ 

(dames)voetbal, walking 

football voor senioren, 35+ 

en 55+. De sfeer die u op 

sportpark ‘De Bining’ aantreft 

is te omschrijven als sportief, 

positief, gezellig en gastvrij.  

Ons clubhuis ‘De Voltreffer’ en 

sportpark, centraal gelegen 

in de regio Midden Fryslân en     

De Lege Geaën, de gezonde 

financiële positie en de vele 

activiteiten voor jong en oud 

vormen de basis. 

De leden, sponsors, vrijwilligers 

en supporters zorgen samen 

voor een warme, goed 

georganiseerde aansprekende 

voetbalvereniging. Doordat we 

het met z’n allen doen zijn de 

taken goed verdeeld en blijft 

het leuk voor iedereen. 

Iedereen is even belangrijk, 

iedereen is en blijft positief, 

iedereen is en blijft respectvol 

en waarderend, iedereen heeft 

plezier. Maar VV Irnsum biedt 

meer dan voetbal, het is een 

open club waar je graag bij wilt 

horen en graag wilt zijn.

Regionaal, gezellig en goed 

georganiseerd, dat is VV 

Irnsum!
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Deze vergadering stond onder 

voorzitterschap van de heer Eise 

Riemersma. Als bestuursleden 

werden op deze vergadering 

gekozen de heren Jasper van 

Dijk (secretaris), Teade Punter 

(penningmeester), Fokke van der 

Meer en Sjirk Douna.

Op de oprichtingsvergadering 

werd op voorstel van voorzitter 

Eise Riemersma besloten de 

clubkleuren te bepalen op oranje-

zwart. Op 31 januari 1932 werd 

de eerste vriendschappelijke 

wedstrijd gespeeld tegen R.V.C. 

uit Reduzum. Jirnsum won met 

3-2. 

De club moest tot seizoen 41/42 

wachten op de eerste grote prijs. In 

het jaar van het 10 jarig jubileum 

werd het team kampioen van de 

3e klasse FVB. Dit kampioenschap 

is een keerpunt geweest in het 

bestaan van de club. Door het 

kampioenschap werd een nieuwe 

generatie lid van de vereniging 

en niet veel later resulteerde dit 

in een tweede team. 

Accommodatie

Toen de voetbalclub begon te 

schoppen op ‚”it bleekje”, was 

er geen accommodatie. De 

spelers verkleedden zich in het 

café, deden de overjas over het 

voetbalpakje heen en gingen dan 

lopend door het dorp naar het 

veld. In de pauze werd de thee op 

het veld opgedronken. Na afloop 

van de wedstrijd, vaak smerig en 

uitgeput weer naar het café toe, 

waar de kastelein dan wastobben 

en emmers water klaar had staan, 

zodat de spelers zich van de 

ergste vuiligheid konden ontdoen.

Eind 1934 kwam er een box op het 

veld, welke zo’n f 100,– gulden 

had gekost. Deze blikken box 

bestond uit een ijzeren raamwerk, 

omkleedt met gegalvaniseerde 

golfplaten. De box heeft jaren 

dienst gedaan, niet om in te 

verkleden, maar alleen voor het 

ophangen van een jas, en om in 

de pauze staande weg een kop 

thee te drinken. Het “wassen” en 

verkleden bleef in het café. Pas 

in 1958 kreeg de voetbalclub 

een subsidie van fl 1500,– van 

de gemeente Rauwerderhem 

voor de bouw van een nieuwe 

box. Deze box werd voorzien van 

wasbakken en aangesloten op de 

waterleiding. Op 3 juni 1977 werd 

de huidige kleedaccommodatie  

‘De Voltreffer’. In gebruik 

genomen.

Historie

Behalve het kampioenschap van 1942 kende de club meerdere 

sportieve successen:

1963/1964: kampioen 2e klasse A en promotie naar 1e klasse

1967/1968: kampioen 1e klasse FVB en promotie naar 4e klasse KNVB

1974/1975: promotie naar 4e klasse KNVB

1987/1988: verliezend finalist Friese beker

1989/1990: verliezend finalist Friese beker

1990/1991: promotie naar 4e klasse KNVB

2002/2003: kampioen 5e klasse KNVB en promotie naar 4e klasse

2002/2003: promotie naar 3e klasse KNVB

2006/2007: promotie naar 3e klasse

2010/2011: promotie naar 3e klasse

In december 1931 stak een aantal Jirnsumers de 
koppen bij elkaar om te komen tot oprichting 
van een voetbalvereniging. Dit resulteerde in een 
oprichtingsvergadering op 28 december 1931. 

Damesvoetbal

Damesvoetbal heeft altijd een bescheiden rol gespeeld bij VV Irnsum. In de tachtiger jaren is er gedurende een 

aantal jaren een damesteam actief geweest. Het seizoen 1985/1986 werd zeer succesvol afgesloten met een 

prachtig kampioenschap. Met deze titel werd ook het damesvoetbal in Jirnsum beëindigd omdat er geen opvolging 

klaar stond. 17 jaar later had de club weer een dameselftal. Dit team is enkele jaren actief geweest.  In het najaar 

van 2015 is de club gestart met meidenvoetbal en sindsdien een belangrijk onderdeel van de club.

Op 31 januari 1932 

werd de eerste 

vriendschappelijke 

wedstrijd gespeeld 

tegen R.V.C. uit 

Reduzum. Jirnsum 

won met 3-2. 

“

”
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BLIJF ALTIJD 
OP DE 
HOOGTEHOOGTE

De Club-app
De Club-app is vergelijkbaar met de Voetbal.nl app. 

Echter in de Club-app vind je alleen informatie over 

onze club. Het laatste nieuws, de teamindelingen, 

speelprogramma’s, uitslagen en de webshop voor het 

bestellen van de VV Irnsum clubkleding.

Download de (gratis) VoetbalAssist ClubApp in de app 

store en schakel pushmeldingen in.

Super handig en je bent altijd op de hoogte van het 

laatste nieuws.

BLIJF ALTIJD 

HOOGTEHOOGTE

BLIJF ALTIJD 
OP DE 
HOOGTEHOOGTE

BLIJF ALTIJD 
OP DE 
HOOGTEHOOGTE

Technisch beleid
VV Irnsum biedt jeugdvoetbal (voor jongens en meisjes), seniorenvoetbal, walking football, 35+ 

en 55+ voetbal. We zijn een regioclub met spelers uit Jirnsum en de omliggende dorpen als Friens, 

Raerd, Reduzum, Poppenwier, Gauw en Sibrandabuorren.

Spelers & Teams

VoetbalAssist ClubApp gratis te downloaden vanuit de 

app store. 

VOLG AL HET 
NIEUWS VAN
VV IRNSUM

Het Technisch beleid van de club is 

onderverdeeld in senioren en junioren. 

We blijven investeren in de kwaliteit van de 

jeugdopleiding. De jeugd heeft immers de 

toekomst en is belangrijk voor de club. Voorop 

staat het spelplezier, zonder de ambities uit 

het oog te verliezen. Er is een Coördinator 

Technische Zaken Jeugd aangesteld om alle 

voetbalzaken rondom trainingen en wedstijden 

van de jeugd in goede banen te leiden. Zo 

blijft er voortdurend focus en aandacht op 

het talent van de toekomst. Hier zijn dan ook 

verschillende contactpersonen voor. 

Ook het seniorenvoetbal is volop 

vertegenwoordigd bij onze club. Ons eerste 

elftal is ons vlaggenschip, maar ook het hebben 

van een Walking Football team is uniek voor de 

regio. We hebben diverse vrijwilligers die zich 

inzetten om de voetbaltechnische zaken voor 

de senioren te regelen. 

Teamindelingen, trainers en 
leiders
Ieder seizoen worden met zorg de 

teamindelingen gemaakt. Bij de jeugd wordt 

voornamelijk gekeken naar de leeftijd en bij 

de senioren naar de prestatie.

De teamindelingen voor een nieuw seizoen 

worden aan het einde van het voorgaande 

seizoen bekend gemaakt. Hierover ontvangen 

alle leden (en/of ouders) een e-mail. Bovendien 

staan de teamindelingen op onze website en 

ook wedstrijdverslagen zijn hier te vinden.

De trainers worden jaarlijks met zorg 

uitgezocht. Passend bij het team of de opleiding 

die het team nodig heeft (zoals jeugdteams). 

Na bekendmaking van de jeugdteamindelingen 

en voorafgaand aan een nieuw seizoen, komen 

de ouders van de teamleden bijeen om de 

taken voor het nieuwe seizoen te verdelen. 

Denk hierbij aan taken als leider, wassen, 

kantinediensten, velddiensten, etc. Per jeugdlid 

dient er een ouder aanwezig te zijn en een taak 

op zich te nemen. 

We blijven investeren 

in de kwaliteit van de 

jeugdopleiding. De jeugd 

heeft immers de toekomst 

en is belangrijk voor de 

club. 

“

”
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De data van de wedstrijden worden aan 

het begin van het seizoen door de leider 

gecommuniceerd. De leider maakt een 

Whatsapp groepsapp aan en communiceert 

hierin alle informatie rondom de 

wedstrijden. Denk hierbij aan vertrektijden, 

rijders, wassers, etc. 

Tijdens wedstrijden dient het clubtenue van 

VV Irnsum te worden gedragen (verplicht). 

Ook dient de jeugd de oranje/zwarte clubjas 

te dragen. De clubjassen van de jeugd 

mogen alleen tijdens wedstrijden worden 

gedragen (voor en na).

Thuiswedstrijden

• Bij thuiswedstrijden zijn er vrijwilligers 

aanwezig die voor de volgende zaken 

zorgdragen:

• Thuisploegen en gasten netjes ontvangen;

Beoordelen of de velden bespeelbaar zijn;

• Coördinatie van de wedstrijden;

Kantinediensten. 

In welke kleedbox je wordt verwacht lees 

je op het TV-scherm in de kantine (voor het 

raam). In de kleedbox kleed je je om en berg 

je je spullen netjes op. Er kunnen namelijk 

meerdere teams in een kleedbox worden 

geplaatst. Na de wedstrijd wordt er verplicht 

gedoucht en laat je de box netjes achter 

(aanvegen) zodat het volgende team ook 

weer in een schone box terecht komt. 

Bij jeugdwedstrijden wordt niet gerookt 

en geen alcohol genuttigd. Er geldt een 

algeheel rookverbod op het sportcomplex. 

Bij de ingang (buiten de hekken) mag je 

roken.

Trainingen
De trainingen worden verzorgd 

door verschillende trainers. 

Oud-spelers van onze club, 

seniorenleden en gecertificeerde 

trainers. We zorgen ervoor dat 

ieder team een geschikte trainer 

heeft. De trainers kunnen per 

seizoen variëren. Ook kunnen 

meerdere trainers per team 

worden aangesteld. 

Het 1e elftal wordt (zo mogelijk) 

altijd door een professionele 

trainer getraind en geleid. 

Er wordt op alle dagen van de 

week getraind. De jeugdteams 

trainen aan het einde van de 

middag of aan het begin van de 

avond. Er wordt hierbij rekening 

gehouden met de leeftijden. 

De seniorenteams trainen in de 

avond. 

De trainingstijden worden ruim 

voor de start van een nieuw 

seizoen gecommuniceerd. Ook 

op de website (www.vvirnsum.

nl) worden de trainingstijden 

genoemd. De trainers maken een 

Whatsapp groepsapp aan voor 

de communicatie omtrent de 

trainingen. 

Naast de reguliere 

teamtrainingen, biedt VV Irnsum 

ook keeperstrainingen aan. 

Over de trainingen,  dagen en 

tijden wordt het betreffende lid 

eveneens op bovengenoemde 

wijze geïnformeerd. 

De trainingen starten in de 2e 

helft van augustus en eindigen in 

mei. Tussendoor is er een korte 

winterstop (ca. 6 weken). Het 

wedstrijd en trainingsseizoen 

wordt jaarlijks afgesloten met 

een afsluitende dag.

WEDSTRIJD

ZATERDAG 19 SEPTEMBER
SPORTPARK DE BINING, 14:30
PUPIL VAN DE WEEK: AUKE VAN DER WAL

BALSPONSOR HOOFDSPONSOR
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Wedstrijden
Nagenoeg alle teams spelen 

competitiewedstrijden. Voor aanvang van 

een seizoen worden de teams door de club 

ingedeeld op een bepaald speelniveau. Dit 

geldt zowel voor jeugd- als seniorenteams.

De wedstrijden vinden doorgaans plaats van 

september t/m december en van februari 

t/m mei. Tussendoor een korte winterstop 

(ca. 6 weken).

De jongste jeugd speelt vaak in ‘blokken van 

4 weken’ en meerdere kleine wedstrijden 

op een ochtend. Hier gaat het vooral om 

het spel- en leerelement. Het 35+ voetbal 

kent ook wedstrijden in ‘blokken’ waarbij 

op vrijdagavond meerdere wedstrijden 

onderling worden gespeeld. Het 1e en 2e 

elftal speelt zaterdagvoetbal. Het 3e elftal 

speelt op zondag.

Verhinderd?

Er wordt vanuit gegaan dat je iedere training aanwezig bent. Mocht 

je onverhoopt niet kunnen trainen, dan dien je dit vroegtijdig te 

melden bij de trainer (minimaal een dag van tevoren). Afmelden 

gebeurt telefonisch. Dan kan de trainer hiermee rekening houden 

in zijn trainingsvoorbereiding. 

TRAINEN 
EN PLEZIER 
HEBBEN

MATCH
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De app Voetbal.nl
In de app Voetbal.nl staan de wedstrijdschema’s, programma’s, uitslagen en standen. 

De actuele wijzigingen van speeltijden e.d. worden hierin altijd vermeld. De app kan 

dan ook als leidraad worden gehanteerd. 

De (gratis) app is te downloaden via de appstore. Het is handig om pushmeldingen 

in te schakelen zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, wijzigingen, 

etc.

Rol van de ouder(s)

De ouders van jeugdleden spelen een 

belangrijke rol voor de club. Naast dat 

ze hun kind(-eren) komen aanmoedigen 

tijdens wedstrijden en halen en brengen 

bij trainingen, zijn ouders ook vaak de 

vrijwilligers waar de club op draait. 

Van bestuurlijke functies tot wassen, 

van kantinedienst en velddienst tot 

schoonmaak van de kantine. Maar 

ook bijvoorbeeld het organiseren van 

activiteiten en toernooien wordt door 

ouders opgepakt. 

Het aanmoedigen van het kind(-eren) is 

natuurlijk altijd goed. Vaak zijn ouders 

erg enthousiast.

Het is goed om te weten dat tijdens 

trainingen de trainer ‘de baas’ is en dat 

opmerkingen van ouders niet nodig zijn. 

Tijdens de wedstrijden is er de leider van 

het team die coacht en aanwijzingen 

geeft. Een positieve instelling en houding 

wordt verwacht van de ouders.

Lees ook ‘De basis 11 bij ouders’ 

(Hoofdstuk 3).
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Ieder jaar in januari vindt het zaalvoetbaltoernooi 

plaats. VV Irnsum heeft voor 4 jaren de zaal bij 

Sportstad gereserveerd. Zo waren er de afgelopen 

keer liefst 150 voetballers in actie.

Jongens en meisjes vanaf Onder 7 jaar tot en met 

de senioren strijden in vier competities : La Liga, 

Eredivisie, Premier League en de Kelderklasse. 

Al jarenlang is het Atje Keulen Deelstra (AKD) niet 

meer weg te denken als toernooi bij VV Irnsum. Er 

worden meestal vier toernooien uit verschillende 

leeftijdscategorieën gespeeld met ieder 8 teams 

verdeeld over 2 poules. Zij strijden om de felbegeerde 

Atje Keulen-Deelstra kampioensschaal. Ook kiest 

een vakkundige jury per toernooi een Most Valuable 

Player.

Sinds 2018 organiseert het wandelvoetbalteam 

Jumbo Walking Footbal Toernooi. Hieraan doen zes 

teams uit Friesland mee en twee Jirnsumer teams. 

Ieder deelnemer is een winnaar. Plezier en gezellig 

samenzijn zijn de belangrijkste drijfveren voor het 

organiseren van dit toernooi. Het is voor elke oud of 

beginnend voetballer toch heerlijk om na je zestigste 

nog vrolijk over het voetbalveld te wandelen.

A
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BLIJF ALTIJD 
OP DE 
HOOGTE Toernooien

VV Irnsum heeft een actieve toernooienwerkgroep die ieder jaar twee 

grote toernooien organiseert: het zaalvoetbaltoernooi en het AKD 

toernooi. 

Daarnaast organiseert het wandelvoetbalteam sinds drie jaar het 

Walking Football toernooi. En twee enthousiaste vrijwilligers van het 35+ 

team gaan voor het eerst het 35+ toernooi organiseren.

In de app Voetbal.nl staan de wedstrijdschema’s, programma’s, uitslagen en standen. 

De actuele wijzigingen van speeltijden e.d. worden hierin altijd vermeld. De app kan 

De (gratis) app is te downloaden via de appstore. Het is handig om pushmeldingen 

in te schakelen zodat je altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, wijzigingen, 
In 2020 zou het 25+ toernooi voor het eerst 

georganiseerd worden, maar door de Corona-crisis 

heeft dit niet plaats kunnen vinden. Aan het toernooi 

kunnen 16 teams (van 10 deelnemers) meedoen. 35+ 

voetbal speelt zich af op een half veld. Er zijn 4 poules 

van 4 teams.
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Activiteiten
Een actieve activiteiten-

werkgroep organiseert 

ieder jaar een aantal acti-

viteiten. Deze kunnen we 

onderscheiden in werven-

de activiteiten en niet-wer-

vende activiteiten.

Wervende activiteiten

Deze activiteiten hebben 

als doel om geld in te 

zamelen voor de club 

zoals de droge worst actie, 

Poiesz Jeugdsponsoractie, 

Rabo Club Support en de 

Rommelmarkt.

Niet wervende activiteiten

Afsluitende dag en 

vrijwilligersavond

Het voetbalseizoen 

sluiten we ieder jaar af 

met een mixtoernooi voor 

de jeugd en senioren. De 

jeugd strijdt daarnaast 

ook om de felbegeerde 

penaltybokaal. We gaan 

de dag combineren 

met een gezellige 

vrijwilligersavond. Op 

de dag staat plezier en 

gezelligheid centraal.

Rommelmarkt

Al jaren organiseert een werk-

groep in juni de rommelmarkt op 

het parkeerterrein. Ieder jaar is dit 

weer een groot succes.  

Droge Worst Actie

Ieder jaar in november verkoopt de 

jeugd droge worst van Spijkerman 

in Jirnsum en omliggende dorpen 

als Reduzum, Raerd, Poppenwier, 

Gauw, Friens, Sibrandabuorren. De 

opbrengst van deze actie wordt 

door de vereniging gebruikt voor 

uitgaven binnen de jeugdafdeling. 

Hier kun je denken aan trainings-

materialen of kleding. 

Poiesz Jeugdsponsoractie

Ieder jaar geven we VV Irnsum op 

voor deze actie. Het is altijd de 

vraag of we uitgeloot worden. Als 

de club is uitgeloot proberen we 

door promotie zoveel mogelijk 

sponsormunten in te zamelen. De 

jeugd staat ook een middag in de 

winkel om een product van de win-

kel en de voetbalclub te promoten. 

Rabo Club Support

De Rabobank investeert een deel 

van de winst in clubs en verenigin-

gen. Met Rabo Club Support beslis-

sen Rabobankleden mee aan wel-

ke clubs en verenigingen een deel 

van het coöperatief dividend wordt 

geïnvesteerd in de lokale samenle-

ving. In 2019 heeft VV Irnsum voor 

het eerst meegedaan met deze 

actie wat een fantastisch bedrag 

heeft opgeleverd. VV Irnsum doet 

er ieder jaar aan mee!

Kledingreglement VV Irnsum 
Ieder lid van de VV Irnsum neemt deel aan het kledingfonds middels een bijdrage welke is 

opgenomen in de maandelijkse contributie. 

Door de club worden het shirt en eventuele andere kleding in bruikleen gegeven aan de 

leden. Deze worden door de Werkgroep Kleding aan de teamleiders uitgereikt. 

De kleding mag alleen op wedstrijddagen worden gedragen. Op weg naar de club, tijdens 

de wedstrijd en weer op weg naar huis. 

Broek en kousen dienen door de leden zelf te worden aangeschaft en gewassen. Met 

uitzondering van de eerste selectie. Zij krijgen een broek en kousen van de club en wassen 

deze zelf. 

Broek en kousen dienen te worden aangeschaft in de webshop op de website van de VV 

Irnsum: https://vvirnsum.teamshop.club

Voor vaste keepers bij VV Irnsum is er een vergoedingsregeling voor keepershandschoenen

• Vergoeding pupillen € 25,00 eenmaal per seizoen;

• Vergoeding junioren € 45,00 eenmaal per seizoen;

• Vergoeding senioren € 60,00 eenmaal per seizoen. 

‘Keeper’ is die speler die bij de jaarlijkse indeling van de elftallen als zodanig op de in-

delingslijst als ‘keeper’ staat opgenomen. Wanneer een elftal geen vaste keeper heeft en 

deze rol bij toerbeurt wordt ingevuld, stelt de Werkgroep Kleding het elftal in het bezit van 

een set keepershandschoenen op kosten van de vereniging. 

Het staat de keeper vrij te kiezen waar hij de handschoenen aanschaft. 

De aanschafbon/factuur moet worden voorzien van een naam, elftal en banknummer 

waarop de vergoeding moet worden overgemaakt. Deze kan ingeleverd worden bij de 

penningmeester. 

De uitgifte van de kleding gebeurt via de elftalleider(s) van het team. Deze ontvangen de 

teamtas met de kleding, de trainingspakken en de kleding voor de begeleiding. Ook even-

tuele andere kleding (denk bijvoorbeeld aan gesponsorde inloopshirts o.i.d.) en materialen 

(denk bijvoorbeeld aan gesponsorde tassen) zullen worden uitgereikt. 

In de teamtassen zitten wasvoorschriften. Deze dienen strikt te worden opgevolgd. Indien 

door het niet in acht nemen van de voorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan 

degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging 

aansprakelijk worden gesteld. Dit ter beoordeling van de Werkgroep Kleding. 

Per elftal dient een wasschema opgesteld te worden voor de wedstrijdtenues, de leider is 

hiervoor verantwoordelijk. Spelers/ouders dragen dus zelf de zorg voor het wassen van de 

kleding, zodat deze weer bruikbaar is voor de volgende wedstrijd. 

Wasvoorschriften 

• De specifieke wasvoorschriften staan in het label aan de onder-binnenkant. 

• Alle textiel binnenstebuiten wassen bij een temperatuur van maximaal 40 graden Celsius. 

• De kleding niet strijken of op een verwarming hangen. 

• De kleding niet in een wasdroger stoppen. 

• Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddel.

VV IRNSUM 
HEEFT 
JAARLIJKS VELE 
ACTIVITEITEN 

1

2

3

4

5

6

7

8
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 Verantwoordelijkheden en taken Bestuur 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor het kledingbeleid en ziet toe op  

 het correct toepassen van de afspraken. 

 Kledingcoördinator(en)

 De kledingcoördinator doet voorstellen in het kader van het kleding 

 beleid. Hij/zij zorgt ervoor dat het kledingbeleid (en prijsstellingen)  

 wordt uitgevoerd conform de afspraken. Hij/zij verzorgt de jaarlijkse  

 uitgifte en inname van in bruikleen verstrekte kleding. 

 Werkgroep Sponsoring 

 De Werkgroep Sponsoring is verantwoordelijk voor het werven van  

 sponsors en het vastleggen van afspraken in een sponsorovereenkomst. 

 Penningmeester 

 De penningmeester draagt zorg voor het deugdelijke plannen,   

 begrotingen over de jaren heen, het jaarlijks verantwoorden van de  

 (te) ontvangen gelden (contributie en sponsorgelden) en uit te geven  

 gelden aan kleding. 

Hoe te handelen als een bedrijf jouw elftal wil sponsoren met kleding en/of andere 

spullen? 

Sponsors zijn erg belangrijk voor de VV Irnsum en heel leuk voor je team. Sponsoring 

vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat 

tegenover dat VV Irnsum haar sponsorpartners de aandacht wil geven die ze verdienen. 

Dat betekent dat alle leiders, geledingen en teams van de vereniging VV Irnsum zonder 

uitzondering, daaraan dienen mee te werken. Dit is in het belang van een ieder! 

Bestuursbesluit 

Voor alle VV Irnsum teams geldt dat als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in 

het sponsoren van een VV Irnsum team, hij of zij dit kenbaar maakt bij de Werkgroep 

Sponsoring. Het betreffende werkgroeplid zal, in samenspraak met de aandrager en de 

potentiële kledingsponsor, de wensen inventariseren en de kledingcoördinator in con-

tact brengen met de potentiële sponsor die detailinformatie geeft en daarna overgaat 

tot bestellen. 

Sponsorkleding en andere spullen 

Onder sponsorkleding en spullen valt alles wat een sponsor voor je team wil verzorgen. 

Dit kunnen zijn shirts, broekjes, kousen, jassen, inloopshirts, tassen, bidons, mogelijk 

inspeelballen enz. enz. 

Procedure 

Het bestuur rekent op de medewerking van een ieder, zodat de procedure op een cor-

recte wijze wordt uitgevoerd. 

Onder de kop “Stappenplan sponsorkleding en -spullen” kun je punt voor punt lezen 

welke stappen er genomen moeten worden. Om je een indruk te geven wat er bij komt 

kijken en hoe belangrijk sponsors voor VV Irnsum zijn, publiceren we de complete route. 

Stappenplan sponsorkleding en -spullen & wie doet wat? 

1.  Belangstelling potentiële sponsor wordt door de leider doorgegeven aan de

 Werkgroep Sponsoring 

2.  Een lid van de Werkgroep Sponsoring bespreekt de belangstelling met de

 kandidaat sponsor. 

3.  De Werkgroep Sponsoring meldt de aanvraag bij het verenigingsbestuur. 

4.  Is er sprake van sponsorkleding of andere sponsorspullen dan bespreekt

 Werkgroep Sponsoring dit met de kledingcoördinator(-en). 

5.  De kledingcoördinator(-en) doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk,

 verzorgt de bestelling bij de vaste kledingleverancier, neemt de bestelde

 artikelen in ontvangst en stuurt de factuur, na parafering, door naar de

 penningmeester. 

6.  De kledingcoördinator(-en) benadert de betreffende leider in verband met de

 aflevering aan het team. 

7.  Met betrekking tot de elftallen heeft VV Irnsum een inspanningsverplichting

 om kleding in bruikleen aan spelers en begeleiding te verstrekken. Deze

 kleding wordt alleen besteld en verstrekt indien de kosten worden gedragen

 door een sponsor waar een contract mee wordt aangegaan. 

8.  De Werkgroep Sponsoring verzorgt de publiciteit voor de sponsor via Team

 Communicatie en neemt daartoe contact op met de sponsor en de leider. 

9.  Het bestuur/Werkgroep Sponsoring verspreidt via Team Communicatie het

 redactionele stuk en fotografie over media als de website van vv Irnsum,

 social media, nieuwsbrief, kranten etc.. Het is een hele procedure, maar als

 iedereen zich houdt aan dit stappenplan dan zal er niets vergeten worden en

 loopt de procedure zoals het hoort. Dan is de vereniging weer een sponsor

 rijker en de sponsor is tevreden. Het bestuur dringt aan op een correcte

 navolging van de regels. 
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De basis-11 waar wij 
voor staan
Het is goed om als vv Irnsum uit te dragen waar we voor staan. We willen een voetbalvereniging zijn waar spelers, supporters 

en vrijwilligers graag vertoeven en waar sportiviteit, teamspirit en respect de boventoon voeren. Als we met z’n allen een 

aantal basis afspraken respecteren en daarnaast met z’n allen de schouders onder onze club zetten, dan kan voetbal voor 

alle betrokkenen nóg leuker worden! 

De basis 11 bij 
jeugdspelers

1.  Toon respect naar je trainer, leider, scheidsrechter en teamgenoten. 

2.  Scheld, vloek, pest en discrimineer niet. Los zaken op een positieve manier op. 

3.  Toon respect naar je tegenstander. Play fair. Schud de tegenstander na de wedstrijd

 de hand. 

4.  Ga netjes om met kleding, materialen en houd de accommodatie netjes. Maak je

 schoenen niet in de kleedkamer schoon. Na het douchen zorgen de laatste 2 spelers

 er voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 

5.  Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent bij wedstrijden, trainingen en andere

 clubactiviteiten. 

6.  Onthoud goed dat voetbal een teamsport is. De ene speler is eenmaal beter dan de

 andere. Ga niet voor eigen succes maar succes van het team. Winnen en verliezen

 doe je met z’n allen! 

7.  Je luistert goed naar de uitleg en opdrachten van de trainer en leider; je volgt hun

 aanwijzingen op en wanneer je iets niet begrijpt, geef je dat aan. Kortom, je je wilt

 een betere voetballer worden. 

8.  Na een wedstrijd of training ga je douchen met je team. Ook dat hoort bij een

 teamsport en bovendien is het ongezond en onhygiënisch om bezweet op de fiets of

 in de auto te stappen. 

9.  Tijdens een training of wedstrijd verlaat je nooit zonder overleg met de trainer/leider

 het sportpark. 

10.  Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring

 bij de trainer of begeleider. 

11.  Als je vragen of problemen hebt, meld dit bij de leider of trainer. Zij zijn altijd bereid

 je te helpen. 

Taak leider/trainer in dit verhaal: 

1. Zij geven het goede voorbeeld 

2. Zij spreken spelers en ouders aan op hun gedrag als dit niet past binnen de basis 11 

3. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag van een speler, kan de trainer/leider de speler tijdelijk  

 aan de kant zetten. Een pupil (F-E-D) mag nooit naar huis worden gestuurd. 

4. Zij coachen positief en communiceren duidelijk naar de spelers 

5. Zij geven de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden 

6. Zij proberen iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen 

De basis 11 bij 
ouders

1.  Moedig je kind en team uitsluitend aan met positieve opmerkingen. 

2.  Toon waardering voor leiders, trainers, spelers, vrijwilligers en supporters 

 van VV Irnsum. Je bemoeit je niet met de tegenstander en beslissingen van

 de scheidsrechter. 

3.  Ga netjes om met kleding, materialen en houd de accommodatie netjes.

4.  Je neemt één of meerdere vrijwilligerstaken voor je rekening binnen het

 team en/of elders binnen de club. 

5.  Je zorgt er voor dat je kind op tijd aanwezig is bij wedstrijden, trainingen en

 andere clubactiviteiten. Voetbal is een teamsport: spelen, winnen en

 verliezen doe je met z‘n allen. 

6.  Afzeggen doe je telefonisch en als daar een goede reden voor is: ziekte,

 blessure, vakantie of school. Nogmaals, voetbal is een teamsport. 

7.  Na een wedstrijd of training gaat je kind douchen met het team. Voetbal

 is niet alleen een sport maar ook een sociaal gebeuren waar gezamenlijk

 douchen onderdeel van uitmaakt. Bovendien is het ongezond om bezweet

 op de fiets te stappen en onhygiënisch om zo in de auto plaats te nemen. Als

 het een keer voorkomt dat iemand met een bepaalde reden na de wedstrijd

 training direct weg moet, geef dit dan tijdig aan bij de leider/trainer. 

8.  Meld kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie

 bij de desbetreffende coördinator. 

9.  Nuttig geen alcohol tijdens jeugdevenementen. Er geldt

 een algeheel rookverbod op het sportcomplex. Geef het goede

 voorbeeld! 

10.  Praat thuis over wedstrijden en trainingen, het is voor kinderen fijn om

 over ervaringen en belevenissen te kunnen praten. 

11. Bespreek de basis-11 voor jeugdspelers met je kind en maak ze bewust 

 van het belang ervan.

Het is goed om 

als VV Irnsum uit 

te dragen waar 

we voor staan. 

“

”
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Teaminformatie

Voor teaminformatie over trainingen, wedstrijden, 

toernooien, rijders, kantinedienst, kleding, etc. wordt ieder 

seizoen door de trainer(s) en/of leider(s) een WhatsApp 

groep per team aangemaakt. 

Vragen vanuit (ouders van) het Team aan het Bestuur 

of Commissies worden door de trainer of leider 

gecommuniceerd namens het Team. Informatie vanuit 

het Bestuur of Commissies wordt door de trainer of leider 

gedeeld met het team via de WhatsApp. 

Hiermee willen we voorkomen dat vaak dezelfde vraag 

wordt gesteld of er aan iedereen afzonderlijk een antwoord 

moet worden gegeven. Graag deze werkwijze hanteren!

NB: info over wedstijden en de club vind je ook op 

www.vvirnsum.nl, in de clubapp en op voetbal.nl (app)

Website en media

Teksten, foto’s, persbericht, wedstijdverslagen, activiteiten 

e.d. voor website of andere media. 

Aanleveren: uiterlijk maandagavond. Mailen naar: 

communicatie@vvirnsum.nl

Het staat dan uiterlijk woensdag op de website of is het 

toegestuurd aan media. 

NB: lukt dit niet dan word je hiervan op de hoogte gesteld.

Social Media

VV Irnsum post max. 2x per week op FaceBook en 

Instagram. Uitzondering zijn ad hoc nieuwsberichten en 

berichten van het Bestuur.

Bij meerdere aanvragen voor posts zal Team Communicatie 

een keuze maken. 

Aanleveren tekst en foto’s (max. 5) kan per e-mail: 

communicatie@vvirnsum.nl

Poster/flyer

Er wordt per seizoen 1 sjabloon voor posters en flyers 

gemaakt. 

Hiervan kan gebruikt worden gemaakt bij de aankondiging 

van een toernooi, activiteit of andere acties.

Aanleveren: tekst en eventuele foto’s. Mailen naar: 

communicatie@vvirnsum.nl 

Houd rekening met de tijd voor het ontwerpen, controleren 

en drukken van de poster/flyer. Lever de info ruim op tijd 

aan via de e-mail. Geef ook aan hoeveel posters/flyers je 

nodig hebt.

Nieuws

Vanuit het bestuur houden we jullie via de mail op de 

hoogte van ontwikkelingen binnen de club.  

Ruim van tevoren ontvangen commissies, trainers, leiders 

het verzoek om input aan te leveren. 

Aanleveren: tekst en evt. foto. Mailen naar: 

secretaris@vvirnsum.nl 

Ouders van jeugdspelers

Bij de jeugdteams wordt van alle ouders verwacht dat ze 

op de een of andere manier een steentje bijdragen. Voor-

afgaand aan een nieuw voetbalseizoen wordt er gestart 

met een “Ouderavond”. Alle ouders van alle jeugdteams 

worden op deze avond per team aan een tafel gezet. Ze 

mogen dan onderling de (team)taken verdelen, zonder 

tussenkomst van de kaderleden. 

Op onze website (pagina Vacatures) staan enkele vacatu-

res. Heb je interesse? Meld je dan bij een van de bestuurs-

leden.

Sponsorzaken
Ieder seizoen organiseert voetbalvereniging Irnsum de 

nodige activiteiten voor haar (jeugd-)leden. Denk hierbij 

aan trainingen, beker- en competitiewedstrijden, zaal-

voetbaltoernooien etc.

Deze activiteiten zijn veelal een sociaal trefpunt van men-

sen uit Irnsum e.o. Om deze activiteiten te organiseren en 

succesvol te laten verlopen zijn wij als voetbalvereniging 

afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Feitelijk zijn 

deze mensen het hart van onze vereniging.

Hoofdsponsor van onze club is Elzinga BV. Daarnaast 

hebben we vele shirt- en bordsponsors. 

We zijn de sponsors zeer dankbaar voor hun steun. Mocht 

je interesse hebben om VV Irnsum te sponsoren, neem 

dan contact op met Ruerd Veldhuis (sponsoring@vvirn-

sum.nl / 06-12405055). Hij vertelt je dan meer over de 

verschillende sponsormogelijkheden en de prijzen. 

Communicatieregels
Het doel van deze regels is om duidelijkheid 

en structuur omtrent de communicatie 

aan te brengen. Hieronder staan de regels 

omtrent de interne en externe communicatie 

van de club beschreven.

Vrijwilligerszaken

Een voetbalvereniging als VV Irnsum is voor haar voortbestaan afhankelijk van vele vrijwilligers. Wij zijn daarom doorlo-

pend op zoek naar vrijwilligers. Er zijn vele activiteiten van zeer uiteenlopende aard, waardoor Iedereen op een bepaal-

de manier een steentje kan bijdragen. Hiernaast kunnen we altijd extra mensen gebruiken die zo nu en dan de handen uit 

de mouwen willen steken. 

Alle vrijwilligers worden tijdens de “afsluitende dag” bedankt voor hun inzet en sluiten samen met alle bij de club betrok-

ken mensen onder het genot van een hapje en een drankje het seizoen feestelijke af.
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De onderzoeksvraag luidde: hoe moet VV Irnsum in 

een tijd van snel veranderende maatschappelijke en 

sportieve ontwikkelingen zich verbeteren om een 

toekomstbestendige voetbalvereniging te zijn?

Allesbepalend is de identiteit van een vereniging. 

Voetbalvereniging Irnsum is meer dan voetbal, het 

is een warme, gezellige regioclub die door de grote 

betrokkenheid goed is georganiseerd.

Om dit te realiseren is een verandering in de besturing en 

cultuur van de vereniging noodzakelijk, die moet uitgaan 

van het cultuurprincipe: binden, boeien, verbinden.

• Wij bieden voetbal voor dames en heren, jong en oud

• Wij zijn een club die regionaal bindt, boeit en verbindt

• Wij zijn gezamenlijk eigenaar en verantwoordelijk

• Onze vrijwilligers zijn gelijkwaardig, positief waarderend en respectvol

• Wij bieden een kwalitatieve jeugdopleiding

• Wij zijn goed efficiënt georganiseerd, open en transparant

• Ons sportpark is knus, groen, duurzaam en representatief

• Wij spelen als team, sportief en met plezier op elk passend niveau

• Wij zijn actief, gezellig, gastvrij en meer dan alleen voetbal

• Wij zijn aantrekkelijk voor sponsoren en supporters

• Ons 1e elftal is trots en ons visitekaartje

• Regioclub

• Voor iedereen, sportief en gezellig

• Gezond ledenaantal

• Zichtbaar in de regio

• Trots op ons 1e elftal

• Trots op onze historie en successen

• Dynamisch en met uitstraling

• Verbinding door aanverwante activiteiten

• Vrijwillig maar niet vrijblijvend

• Organisatie 2.0

• Positief met waardering

• Goed efficiënt georganiseerd

• Representatief groen sportpark

• Financieel gezond

Bovenstaande beleving en kernwaarden vormen de identiteit van VV Irnsum. Om dit te bereiken zijn een 14-tal strategische 

doelstellingen benoemd die ervoor moeten zorgen dat VV Irnsum via haar positionering, product & promotie, structuur 

cultuur en accommodatie een toekomstbestendige club in Midden Fryslân/Lege Geaën wordt.

Een diepere inhoudelijke uitwerking van de beleving en het cultuur principe van de vereniging is uitgewerkt in het manifest 

van de club die we de 11 kernwaarden noemen:

Een hoge kwaliteit van de jeugdopleiding is belangrijk. 

Werving, begeleiding en reële beloning van trainers 

en leiders is hierbij cruciaal en voorwaardelijk. Het 

meisjesvoetbal heeft o.b.v. landelijke cijfers substantiële 

groeikansen en verdient daarom extra aandacht, zonder 

daarbij de jongens en heren uit het oog te verliezen. 

VV Irnsum is in de regio uniek als aanbieder van walking 

football en daarmee voorloper in de regio. Het walking 

football verdient daarom extra aandacht en biedt kansen.

Plezier, sociale contacten, teamgeest en groepsgevoel 

zijn net zo belangrijk als het voetbalproduct. Pesten, 

manipuleren, geweld, negativiteit en heilige huisjes horen 

niet binnen onze vereniging.

Interne communicatie kan verder worden 

geprofessionaliseerd door uitwerking en vastlegging 

van beleid, werkinstructies, functies en uitwisseling van 

informatie en onderlinge communicatie via internet en 

social media.

De externe communicatie en zichtbaarheid is voor 

een regioclub als VV Irnsum nog belangrijker dan 

een dorpsclub met geen of weinig regionale binding. 

Intensiveer de externe communicatie fysiek en online naar 

de dorpen in de regio en organiseer contentmanagement 

in de vereniging.

De Club van 100

De Club van 100 is een actieve club die als een van de 

doelen heeft om het sportcomplex te verfraaien. Zo is er 

reeds een tribune gerealiseerd en is de omheining van 

het A-veld bekostigd door de opbrengst van de Club van 

100. Personen die de voetbalvereniging een warm hart 

toedragen zijn lid van de Club van 100. In de sportkantine 

hangen bordjes met namen van de personen die lid zijn 

van de Club van 100. Zo dragen we allemaal een steentje 

bij. Ben je nog geen lid? Meld je dan bij Jan Sikkema 

(contactgegevens staan op de site van VV Irnsum onder 

het kopje Clubinfo).

VV Irnsum Ferbynt
VV Irnsum Ferbynt is een initiatief van de voetbalclub om ook in de toekomst een florerende club te kunnen zijn. Het 

initiatief is verwoord in een plan welke de komende jaren richting geeft aan het beleid.
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Contactgegevens

VV Irnsum

Sportpark ‘De Bining’ 

Gravinnewei 3

9011 XC Jirnsum

Website:    www.vvirnsum.nl

E-mail: secretaris@vvirnsum.nl

Facebook: V.V. Irnsum

Instagram: vvirnsum


