
 
 
 

 

csv Jong Holland 
 

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

Datum: maart 2022  



 
 
 

 
Inhoud 

 

• Inleiding 

• Jong Holland 
o Missie  
o Visie 
o Kernwaarden club 

• Indeling in leeftijdsgroepen 

• Wedstrijdregels 

• Contributie 
o AlkmaarPas 
o Jeugdfonds Sport & Cultuur 

• Vrijwilligers 
o Wat wordt er van u als ouder/verzorger verwacht? 
o Kantinediensten 
o Activiteiten 
o Communicatie 

• Praktische zaken 
o Juiste gegevens, AVG, VOG en meidenprotocol 
o Rijbeurtschema 
o Kleding 
o Trainen 
o Speeltijd 
o Verzamelen en nazitten 
o Toernooien 
o Begeleiders 
o Competitie 
o Voetbal.nl app 

• Veiligheid 
o Vertrouwenspersoon 
o LHBTI 
o Alcohol en roken 

 
 
 

  



 
 
 
 

 

Beste ouder/verzorger, 

Heel hartelijk welkom bij Jong Holland! 

In deze brochure tref je een aantal praktische en organisatorische zaken aan waar je als ouder/verzorger van een 
kind bij Jong Holland mee te maken krijgt. Jong Holland is een club die waarde hecht aan wie we zijn en wat we 
doen, gericht op de ontwikkeling en het plezier van alle leden. 
In dit boekje staan handige tips en praktische zaken. Deze gaan onder andere over omgang en communicatie, je 
rol als ouder en vrijwilliger en het gebruik van kleding en materialen. Mocht je nog vragen hebben waarop je het 
antwoord in deze brochure niet terug kunt vinden, neem dan contact op met de coach van je zoon of dochter. Of 
informeer op zaterdag bij de gastheer/gastvrouw van Jong Holland. Ook is veel informatie te vinden op de 
website van Jong Holland: Home - CSV Jong Holland  
 
 

1. Jong Holland 
 
Jong Holland is de voetbalvereniging voor Alkmaar Zuid en het centrum van Alkmaar met een sterke 
buurtbinding en betrokken leden. Het fundament van Jong Holland wordt gevormd door de leden. Zij geven 
vorm aan de vereniging en ontvangen voetbalplezier. Jong Holland is een goed georganiseerde vereniging, maar 
geen commercieel bedrijf.   
 
Jong Holland is een vereniging die in 1933 ontstaan is.  
De vereniging is opgebouwd uit een afdeling volwassenvoetbal en jeugdvoetbal. Daarbinnen hebben we jongens 
en meiden voetbal, zowel recreatief als prestatief.   
1. Jeugdvoetbal (startend met de Champions league voor kinderen van 5-6 jaar, het meiden- en jongensvoetbal);  
2. Seniorenvoetbal (heren- en vrouwenvoetbal);  
 
De vereniging bestaat uit meer dan 600 voetballende leden en werkt met meer dan 150 vrijwilligers. Er wordt 
gewerkt met recreatieve- en selectieteams. Voor meer informatie over het bestuur en de organisatie, zie de 
website https://www.csvjongholland.nl/ Daar vind je ook de namen en E-mailadressen van de coördinatoren 
Organisatie Jeugd - CSV Jong Holland. 
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Missie  
Bij Jong Holland richten wij ons op de waarden die wij belangrijk vinden en de regels om deze waarden te 
kunnen waarborgen. Dit zit in ons DNA. Trainers, begeleiders en ouders zetten spelplezier centraal voor de 
spelers. We voetballen samen, vallen samen aan, scoren samen en verdedigen samen. Winnen samen, verliezen 
samen. Winnen kan voor spelplezier zorgen, bij verlies benadrukken we de positieve dingen die voor plezier 
zorgen. Wij maken discriminatie en racisme bespreekbaar en treden daar hard tegen op. Bij Jong Holland zijn wij 
allemaal uniek en verschillend en is iedereen gelijkwaardig.  

 
 

Visie  
Bij Jong Holland staan voetbalplezier en een lerende omgeving centraal. Door inzet halen wij het beste uit onze 
wedstrijden. Daarbij is niet de triomf maar de inzet en het plezier het belangrijkste. Wij willen kinderen fysieke, 
mentale en sociale-emotionele bagage meegeven waar ze hun hele leven van profiteren. We willen dat kinderen 
met trots en plezier terugkijken op hun jeugd bij Jong Holland en dat ze zich voor het leven Jong Hollandiaan 
voelen. De jeugd van Jong Holland kan zichzelf herkennen in de cultuur en haar omgeving. Hij/Zij herkent hierin 
de rol voor het behoud van de cultuur en haar omgeving. 

 

Kernwaarden 

Plezier in sport is erg belangrijk voor een kind. Als ouder/verzorger heb je een grote invloed op het 

gedrag en de prestaties. Je kunt op een positieve manier het plezier en de voetbalontwikkeling van je 

kind beïnvloeden. Samen met de vereniging kun je ervoor zorgen dat je kind zelfvertrouwen opbouwt en 

gemotiveerd blijft om te voetballen. Sport is een sociale activiteit die niet ophoudt bij het toegangshek 

van onze club.  

Binnen Jong Holland wordt gewerkt met de zogenaamde kernwaarden, gedragscodes die gelden  

voor alle betrokkenen bij de vereniging met als doel onze ambitie plezier en ontwikkeling waar te  

maken. Hieronder vind je de kernwaarden en is een aantal wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s) 

opgenomen. 

 

1. We zijn samen, voor en met elkaar. Jong Holland is een club voor iedereen. Wij geloven dat we 

het voor en met elkaar doen, ongeacht welke functie of taak je volbrengt. We werken samen, op 

en buiten het veld en zijn samen één. Want samen staan we sterker, samen zijn we herkenbaar 

en samen komen we verder.  

2. We hebben plezier en gaan voor prestatie. We streven ernaar dat iedere speler op zijn of haar 

eigen niveau zichzelf kan ontwikkelen. We geloven dat het hebben van plezier in het voetbal 

leidt tot betere prestaties. We denken dat als we wedstrijden winnen, wij meer plezier hebben 

en we iedere wedstrijd met een glimlach het veld op én af gaan. We zijn gedreven om een 

prestatie neer te zetten.  

3. We zijn respectvol, voor iedereen. We hebben respect voor iedereen en stralen dit in ons 

gedrag uit. We zetten graag een stapje extra om elkaar (maar zeker ook anderen) te helpen. We 

durven en mogen fouten maken, maken eigen keuzes en nemen hierin eigen 

verantwoordelijkheid.  

 



 
 
 

 

 

 

4. We zijn eerlijk en direct. We zijn eerlijk, sportief, betrouwbaar en direct in onze communicatie, 

houden van ‘no nonsens’ en we spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. We nemen 

verantwoordelijkheid voor onze keuzes en gedrag.  

5. We tonen lef en gedrevenheid. We geven alles wat we hebben, zijn leergierig en spelen om te 
winnen. Wat we doen, doen we met lef en gedrevenheid. We zien uitdagingen als kansen.  

 
 

Wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s):  

Voor de wedstrijd:  

• laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag;  

• leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot 

betere prestaties;  

• wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!  

Tijdens de wedstrijd:  

• coach je kind niet inhoudelijk tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld;  

• moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en andere 

spelers;  

• laat je emoties niet de vrije loop;  

• respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.  

Na de wedstrijd:  

• stimuleer je kind de scheidsrechter en de tegenspelers te bedanken;  

• vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd 

vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’ ;  

• focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training;  

• toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en 

benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.  

 
  



 
 
 

 
 

1. Indeling in leeftijdsgroepen 
 
Je kind wordt bij de aanmelding ingedeeld bij een leeftijdsgroep waarbij J staat voor ‘Jeugd’, M voor 
‘Meisjes’ en O staat voor ‘Onder’. Het getal geeft de leeftijd aan, bijvoorbeeld JO13 (Jongens Onder 13). 
Men speelt in deze competitie uitsluitend tegen spelers uit hetzelfde geboortejaar. Hierdoor wordt 
tijdens de wedstrijd het voetbal gedeelte belangrijker dan het fysieke deel.  
 
Ouders van mini’s (5-6 jaar) en pupillen (JO8-JO13 of MO8-MO13) hebben een kind dat nog sterk 
afhankelijk is van jou als ouder/verzorger:  

• je hebt een grote rol, bijvoorbeeld in het halen en brengen;  

• je bent soms zelf coach of begeleider;  

• je bepaalt en stuurt veel;  

• je bent als ouder soms onervaren in het voetbal en het verenigingsleven.  
 

Voor ouders van junioren (JO14-JO19 / OM14-OM19) verandert je rol:  

• je kind wordt zelfstandiger;  

• de tijdsbesteding verandert;  

• leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen worden belangrijker;  

• de rol van de ouder verschuift meer naar de achtergrond;  

• de trainer of coach wordt nog belangrijker.  
 

 
  



 
 
 

 

 

2. Wedstrijdregels  

Afhankelijk van de leeftijd zijn er verschillende wedstrijdregels. Hieronder een korte uitleg:  

• Voor de mini pupillen (5-6 jarigen) is er een wekelijkse interne competitie op zaterdagmiddag in 

de vorm van de Champions League met heuse shirts van Ajax, Barcelona of Manchester. Er wordt 

op een veldje van 20 x 30 meter gevoetbald met doelen van 3x 1 meter, er wordt gespeeld met 4 

spelers zonder keeper waardoor de spelers veel kansen krijgen om te scoren. Er mag 

voortdurend worden gewisseld.  

• Voor de overige categorieën, zie onderstaande link: https://www.knvb.nl/assist/assist-

trainers/pupillenvoetbal  

 

3. Contributie 

De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De 

contributiebedragen worden jaarlijks met tenminste de dan geldende prijsindexatie verhoogd. 

Leden die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, zijn uitgesloten van alle 

clubactiviteiten. Bij overschrijving naar een andere vereniging zal alsnog de verschuldigde contributie 

worden geïnd voordat medewerking aan de overschrijving wordt verleend. 

De contributie wordt jaarlijks van de rekening afgeschreven. Het rekeningnummer van Jong Holland is 

NL63RABO0376437200. Betaling kan alleen per automatische incasso. Betaalt u toch per acceptgiro of na 

verzenden van de factuur, dan brengen wij €10 aan kosten in rekening. 

Voor vragen over de contributiebetaling kunt u uitsluitend op donderdagavond tussen 19 en 21 uur 

bellen met Wijnand Dekker, tel. 072-5129350. 

Voor de exacte bedragen kunt u terecht op de website: Contributie - CSV Jong Holland  

 

AlkmaarPas en Jeugd Sportfonds 

De gemeente Alkmaar kent een regeling voor huishoudens met een klein inkomen: de Alkmaar Pas. 

Vanaf 2009 stelt de gemeente Alkmaar  onder de naam “Kinderen doen mee” geld beschikbaar voor een 

grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar ten behoeve van het betalen van contributie van b.v. een 

sportvereniging of een toneelvereniging. 

Wie komt voor de Alkmaarpas in aanmerking? 

De AlkmaarPas is bestemd voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van de 

bijstandsnorm. Elk kind dat daarvoor in aanmerking komt, krijgt  een AlkmaarPas met een tegoed. Ruim 

80% van de doelgroep is bekend bij de gemeente Alkmaar en krijgt derhalve automatisch de AlkmaarPas 

toegestuurd. Is dit niet het geval en valt u wel binnen de doelgroep, dan kunt via de gemeente Alkmaar 

de pas aanvragen. 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal
https://www.csvjongholland.nl/244/contributie/


 
 
 
Hoe is verder de procedure bij Jong Holland? 

Met de AlkmaarPas kunt u een deel van de contributie betalen bij de ledenadministratie of 

mw Ruijter-Winder. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Indien het contributiebedrag hoger is dan 

het tegoed op de AlkmaarPas zal het verschil door u zelf moeten worden betaald.  Voor de resterende 

contributie kunt u mogelijk een beroep doen op het jeugdsportfonds Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur 

(jeugdfondssportencultuur.nl) 

Voor meer informatie over de AlkmaarPas kunt terecht op de website www.alkmaarpas.nl  
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4. Vrijwilligers 

 
Jong Holland draait op veel vrijwilligers (bestuursleden, coördinatoren, commissieleden, trainers, 
scheidsrechters, teambegeleiders, wedstrijdsecretaris etc.) die hun steentje bijdragen om de club 
draaiende te houden. Zonder al deze vrijwilligers kan een sportvereniging als de onze eenvoudig niet 
bestaan.  

 
Wat verwachten we van u? 

• Het rijden van en naar uitwedstrijden i.o.m. ouders van teamgenoten en de teambegeleiders 

• Het wassen van het wedstrijdtenue i.o.m. ouders van teamgenoten en de teambegeleiders 

• Laat het coachen over aan de trainer/leider, met zijn aanwijzingen heeft de speler het al druk 
genoeg. 

• De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen. 

• Moedig uw kind en medespelers op een positieve manier aan, zo blijft het leuk. 

• Het verrichten van verenigingswerk zoals bijv. het draaien van kantinediensten. Want tijdens de 
thuiswedstrijden zijn er natuurlijk veel teams die graag wat willen drinken of eten na de 
wedstrijd.  

 
Kantinediensten 
Elk lid van Jong Holland wordt maximaal twee keer per seizoen ingedeeld voor een kantinedienst. Deze 
diensten worden voor de ouders/verzorgers van leden t/m onder 17 ingedeeld zonder rekening te 
houden met de te spelen wedstrijden. 
Soms komt de ingedeelde kantinedienst niet goed uit. We willen je vragen om dan zelf vervanging te 
regelen of te ruilen binnen de groep ouders van het team van je zoon of dochter.  
Je kunt dit voor zijn door een mail te sturen aan kantine@csvjongholland.nl. Geef hierin je voorkeur voor 
een zaterdag en tijd waarop je voor een kantinedienst ingedeeld wilt worden. 
De tijden zijn van 8 uur tot 11:30 uur, van 11:30 tot 15:00 uur en van 15:00 uur tot 19:00 uur. 
Je kunt je voorkeur opgeven voor een zaterdag minimaal twee maanden vooruit. Voorbeeld: Tot 

woensdag 11 september kan je een verzoek indienen voor een zaterdag vanaf 11 november. Deze tijd 

speling moeten we aanhouden i.v.m. reeds ingeplande kantinediensten. 

 

Activiteiten 

Jong Holland heeft een toernooicommissie die openstaat voor nieuwe leden (enthousiaste 

ouders/verzorgers). Zie voor de toernooien: https://www.csvjongholland.nl/207/toernooien/  Heb je 

interesse om toe te treden tot de toernooicommissie? Mail dan naar jeroen.hes@csvjongholland.nl  

 

Communicatie 

Heeft u ervaring op het gebeid van communicatie? Denkt u hierbij aan het schrijven van een 

maandelijkse nieuwsbrief, berichten plaatsen op Social Media etc. We zijn op zoek naar enthousiaste 

ouders/verzorgers voor een werkgroep communicatie. Heeft u interesse? Mail dan naar 

jeroen.hes@csvjongholland.nl  

 

mailto:kantine@csvjongholland.nl
https://www.csvjongholland.nl/207/toernooien/
mailto:jeroen.hes@csvjongholland.nl
mailto:jeroen.hes@csvjongholland.nl


 
 
 

5. Praktische zaken 

Hieronder volgt een aantal praktische zaken die handig zijn om te weten: 

5.1 Juiste gegevens, AVG, VOG en meidenprotocol  

Het is van belang dat de vereniging over de juiste informatie beschikt van ieder lid. Is je 

mailadres veranderd, ben je verhuisd of heb je een nieuw telefoonnummer, geef dit dan 

door aan onze ledenadministratie via jeroen.hes@csvjongholland.nl.  

5.2 Groepswhatsapp  

Vaak wordt met de ouders een groepsapp gemaakt en een mailbestand voor snelle en goede 

communicatie van team gerelateerde zaken. Gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken 

spelen! Verkeerde interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het 

is beter om dan persoonlijk of telefonisch contact te leggen. Wie door ziekte of anderszins is 

verhinderd mee te doen aan de wedstrijd, dient dit tijdig aan de leider van het team door te 

geven. 

5.3 Rijbeurtschema  

Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen 

veilig te vervoeren. Bij de jonge jeugd zijn er vaak genoeg auto’s en bestuurders, maar dit 

neemt af naarmate de kinderen ouder worden. Er kan vooraf een schema gemaakt worden 

door de coach waardoor iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt. Het is vooral leuk 

en gezellig om met meerdere ouders het team te ondersteunen. Mocht iemand minder vaak 

kunnen rijden, dan kan de betreffende ouder/verzorger wellicht op een andere manier een 

steentje bijdragen. 

5.4 Kleding  

De kleding wordt door Jong Holland per team aangeboden (excl. Sokken) en blijft eigendom 

van de club. Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen en scheenbeschermers, 

deze zijn verplicht en dienen zelf te worden aangeschaft. Van ouder(s)/verzorger(s) wordt 

verwacht dat zij om beurten de wastas hebben. De shirts blijven het langst mooi door ze 

apart van overige kleding te wassen. Let op: was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder 

wasverzachter en doe ze niet in de droger! 

5.5 Trainen  

In principe trainen alle teams twee keer. Bij de selectieteams zijn er meestal trainers, met 

name bij het eerste team, maar voor de recreatieve teams vervullen ouder(s)/verzorger(s) 

(deels) deze rol. Jouw bijdrage hierin is nodig en gewenst! Jong Holland werkt samen met de 

voetbalschool DG Sportivo. Het trainingsschema staat op de website en wordt aan het begin 

van het seizoen bekend gemaakt. 

5.6 Verzamelen en nazitten/ 

Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Bij 

thuiswedstrijden verzamelen we een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de 

kleedkamer. Bij uitwedstrijden wordt er ruim op tijd op een afgesproken vaste plaats 

verzameld. Na de wedstrijd is het leuk om met elkaar gezellig in de kantine of het jeugdhonk 

na te praten over de wedstrijd en wat met elkaar te drinken. Dit versterkt de teamgeest.  

5.7 Toernooien  

Per leeftijdscategorie zijn er (vaste) toernooien waar elk jaar aan wordt deelgenomen. 

Meestal zijn deze aan het einde van het seizoen. Op de seizoenskalender (Toernooien - CSV 

mailto:jeroen.hes@csvjongholland.nl
https://www.csvjongholland.nl/207/toernooien/


 
 
 

Jong Holland) wordt inzichtelijk gemaakt waar welke toernooien gehouden 

worden en welke teams daar aan deelnemen.  

5.8 Begeleiders  

Bij ieder team hoort uiteraard een begeleider. In bijna alle gevallen is dat een ouder van één 

van de spelers. Wij streven ernaar dat ieder team ook een tweede (hulpleider) heeft. De 

leider van de pupillenteams wordt bij thuiswedstrijden soms gevraagd om als (onpartijdige) 

scheidsrechter te fungeren. Het is NIET de bedoeling om dan als scheidsrechter het team te 

gaan coachen.  

5.9 Competitie 

In principe spelen de jeugdleden iedere zaterdag een wedstrijd, met uitzondering van 

schoolvakanties.  

5.10 De Voetbal.nl app 

Dé app voor de teammanager, de spelers en ouders van jeugdleden. In deze app staat het 

volledige wedstrijdprogramma, de uitslagen en de stand in de poule. De teammanager kan 

ook diverse wedstrijdstatistieken bijhouden en iedereen kan na iedere wedstrijd de ‘Man of 

the Match’ kiezen. Tevens is er de mogelijkheid om het vervoer naar uitwedstrijden te 

regelen via de app en nog veel meer handige toepassingen. Het is dus belangrijk dat alle 

ouders ook de Voetbal.nl app downloaden. 
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Veiligheid 

6. Vertrouwenspersoon 

Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Daarom 

worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om grensoverschrijdend 

gedrag tegen te gaan. 

Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan de KNVB 

worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om 

verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het 

instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van 

vertrouwenscontactpersonen. De KNVB vindt het van belang dat verenigingen op dit onderwerp beleid 

voeren, zoals het opstellen van gedragsregels, het maken van een risicoanalyse en het aanstellen van 

een vertrouwenscontactpersoon. 

Binnen Jong Holland is een veiligheidsbeleid opgesteld en een vertrouwens contactpersoon aangesteld: 

dat is mevrouw Theresia Ruijter - Winder (ruijterwinder@hetnet.nl ). Onderdeel van het beleid is 

bijvoorbeeld de instructie aan jeugdleiders om nooit met 1 volwassene in een kleedkamer te zijn, en wij 

vragen alle jeugdleiders om een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

 

9.2 LHBTI  

Uit onderzoek is gebleken dat emancipatie en acceptatie van de LHBTI gemeenschap in de sportwereld 

nog steeds moeizaam verloopt. En dat is zonde, want ongeacht wie je bent, zou je onbelemmerd moet 

kunnen sporten in Alkmaar. In Alkmaar werken we aan een veilig en open sportklimaat, dit doet de 

gemeente in samenwerking met NOC*NSF, de John Blankenstein Foundation en Alkmaar Sport. De LHBTI 

acceptatie valt ook onder het veilige sportklimaat voor iedereen binnen de vereniging, iets waar in 

Alkmaar hard aan gewerkt wordt. 

LHBTI in de sport – Allesoversport.nl 

 

9.3 Alcohol en roken 

Het bestuur van Jong Holland vindt het belangrijk dat de voorbeeldfunctie die wij als volwassenen 

hebben voor de jeugd, breed wordt gedragen. Zij heeft een alcohol- en rookbeleid opgesteld waar ieder 

lid, vrijwilliger én bezoeker, zich aan dient te houden. Op en rond de velden is alcohol drinken niet 

toegestaan. Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken, ook niet voorafgaand of 

tijdens de wedstrijd aan spelers/coaches/teambegeleiders/trainers. Op zaterdag - tijdens 

jeugdwedstrijden- worden er geen alcoholische dranken verstrekt. Roken binnen het hele clubgebouw 

(inclusief de kleedkamers), op de velden en in de dug outs is niet toegestaan. Zelf drank meenemen is 

niet toegestaan. 

mailto:ruijterwinder@hetnet.nl

