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HOOFDSPONSOR 
 
 

The Frozen Butcher  
       

 
 
 
 

HOOFDSPONSOR JEUGD 
    

 
 
Correspondentieadres             Accommodatie  
Voetbalvereniging Koudekerk                 Sportcomplex V.V. Koudekerk 
Postbus 27          Gruttolaan 13 
2396 ZG Koudekerk aan den Rijn           2396 JB Koudekerk aan den Rijn 
secretaris@vvkoudekerk.nl             Tel: 071-3413457 

 

www.vvkoudekerk.nl 
 

Bankrelatie 
 

Rabo bank  
Rekeningnummer Contributie:: NL70RABO0171957679 
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ACCOMODATIE  v.v. KOUDEKERK 

 

 
LEDENADMINISTRATIE: 
Aanmeldingen en opzeggingen:  secretaris@vvkoudekerk.nl 
Inschrijving iedere donderdagavond en zaterdagochtend in de commissie kamer of via de 
website. 
Alle aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan. 
 
Digitale nieuwsbrief Onregelmatig verschijnend en in clubhuis. 
  Inleveren kopij via email adres: pr@vvkoudekerk.nl  
 
Internetsite                                         www.vvkoudekerk.nl 
Facebook volgt ons op facebook : 

https://www.facebook.com/vvkoudekerk 
Twitter     @vvkoudekerk  
Webmaster:  Edwin Plasmeijer. Email adres: webmaster@vvkoudekerk.nl 
 
 

KLEDING 
Het officiële verenigingstenue is; 
Wit shirt, rode broek, blauwe kousen. 
 
 

CLUBGEBOUW. 
De openingstijden van de kantine zijn: 
Dinsdagavond     Alleen bij officiële wedstrijden 
Donderdagavond van   19:00 –22:30 uur (indien klaverjassen tot 24:00 uur) 
Zaterdag van    7:30 – 20:30 uur (tot 19:00 uur keuken open) 
 
 

 
 

 

 
 

TRAININGS
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KANTINE  KLEED

 KAMERS

  TRIBUNE

   PARKEER

   PLAATS
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Inleiding 

 
Dit document is bedoeld om begeleiders en spelers,ouders, verzorgers, van teams en spelers 
duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot interne regelgeving en gang van zaken binnen v.v. 
Koudekerk. Het document is gericht op zowel senioren (contact hierbij is aanvoerder) als jeugd 
spelers (contact leider(s)/trainer(s)). Waar nodig is onderscheid gemaakt. 
Een aantal specifieke teamafspraken kan door de begeleiding van een team als aanvulling op dit 
reglement worden gemaakt, mits dit vooraf wordt afgestemd met de desbetreffende commissie. 
Het verenigingsjaar loopt evenals het lidmaatschap van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende 
jaar.  
Eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 mei schriftelijk/ per email door de 
secretaris ontvangen te zijn. Alleen bij overschrijving is de datum 15 juni. 
Denk er ook aan adreswijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. Op de website zijn 
zowel de aanmeldings- als de wijzigingsformulieren te vinden. Wijzigingsformulier niet gebruiken 
voor opzeggingen. 
 
Wil je naar een andere vereniging (wat we ons haast niet kunnen voorstellen) dan dien je 
overschrijving aan te vragen bij de KNVB. De KNVB hanteert hier strikte termijnen voor.  
*Voorzitter Marco de Jong voorzitter@vvkoudekerk.nl 
*Secretaris Rik Winterink secretaris@vvkoudekerk.nl 
*Penningmeester Peter Vorenkamp penningmeester@vvkoudekerk.nl 
*Voorzitter TC Ludo Goudkuil TC@vvkoudekerk.nl  
 Wedstrijdsecr. Senioren Michiel Vergunst michiel@wvandermeijden.nl  
 Wedstrijdsecr. Dames  Jeugd-MV@vvkoudekerk.nl  
*Voorzitter jeugd Cedric Borgers jeugd@vvkoudekerk.nl  
Leeftijd coördinator AB Henk Westdijk Jeugd-AB@vvkoudekerk.nl  
Leeftijd coördinator CD Bert de Jong jeugd-CD@vvkoudekerk.nl   
Leeftijd coördinator E Gert-Jan Dexel Jeugd-E@vvkoudekerk.nl  
Leeftijd coördinator F 
&Hummels 

Davy Rijnbeek Jeugd-F@vvkoudekerk.nl  

 Toernooien Robert vd Voorst 
Peter van Diggele 
 

toernooien@vvkoudekerk.nl 

 Activiteitencommissie  Jeugd-
activiteiten@vvkoudekerk.nl 

 Wedstrijdsecr. Dames/Meisjes Rob de Wit Jeugd-MV@vvkoudekerk.nl 

 Jeugdcoördinator Ronald Rosdorf Jeugd-TC@vvKoudekerk.nl  
 Yvar de Groot Jeugd-TC@vvKoudekerk.nl 
*Algemeen& Vrijwilligers Gertjan van Stuyvenberg algemeen@vvkoudekerk.nl  
Beheer clubhuis Johan van Schip 071-3413259 
  Bar/Inkopen Herman Vergunst 071-3413037 
   
Terreinen/opstallen Teun Vergunst 071-3412896 
  Consul KNVB Arie Schellingerhout 071-3413958 
   
*Sponsoring en Materialen Christian Vergunst pr@vvkoudekerk.nl 
 Redactie Nieuwsbrief  pr@vvkoudekerk.nl 
 Website Edwin Plasmeijer webmaster@vvkoudekerk.nl 
 Website & Media Ron van Welzen 06-51120596 

media@vvkoudekerk.nl  
 Sponsoring Henk Griffioen jubileum@vvkoudekerk.nl 
 Kleding & Materiaal Ron van Welzen 06-51120596 
   
Arbitragecommissie Joey Mansveld arbitrage@vvkoudekerk.nl  
 Gerrit van Klaveren  
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Club van 100 
De vereniging wordt ondersteund door de club van 100.  
Voorzitter hiervan is Henk Louer (0172-426694 ) email: clubvan100vvk@hotmail.com . 
 
Contributie 
Ieder lid is verplicht om per seizoen de vastgestelde contributie tijdig te voldoen. Het niet tijdig 
betalen van de contributie kan als consequentie hebben dat de vordering uit handen kan worden 
gegeven aan een incassobureau. Bij opzegging tijdens het lopende verenigingsjaar is geen 
contributie kwijtschelding mogelijk. Men dient de contributie tot en met 30 juni van dat 
verenigingsjaar te betalen. LET OP Sinds 2016 is er een kledingfonds voor alle spelende leden 
uitkomende in KNVB-competities.  
Indien de financiële situatie dit noodzakelijk maakt kan voor een jeugdlid t/m 18 jaar een 
aanvraag worden gedaan voor ondersteuning bij het Jeugdsportfonds in Alphen aan den Rijn. 
De volgende contributies zijn geldig: 
         

 Seizoen 2017-2018 
Senioren veld  € 205  per jaar (inclusief €10,= kledingfonds) 

Senioren zaal € 184 per jaar (inclusief €10,= kledingfonds) 
Senioren veld + zaal € 319 per jaar (inclusief €10,= kledingfonds) 
J/M onder 14,15,16,17,18,19   € 147 per jaar (inclusief €10,= kledingfonds) 
J/M onder 13,12,11,10,9,8   € 129 per jaar(inclusief €10,= kledingfonds) 
J/M onder 7, 6 en jonger   € 63  per jaar (inclusief €10,= kledingfonds) 
Rustende of niet KNVB-leden   € 52 per jaar 
Donateurs minimaal € 10.00 per jaar 

Indien een JO9-speler door omstandigheden vanuit de vereniging niet kan worden ingedeeld in 
een JO9-team dan kan de contributie van een Hummel worden opgelegd. 
 
Lid worden (als hummel) 

Als je lid wilt worden van de vereniging maar nog niet weet of je voetballen echt leuk vindt dan 
mag je voor je besluit lid te worden 5 keer meetrainen met de (hummel)training. Dan wordt je 
gevraagd een inschrijfformulier in te vullen. Je wordt dan lid per de 1e van de opvolgende maand 
en betaald het resterende deel (x/12e) van de contributie. 
Als je besluit geen lid te worden dan kun je ook niet meer meetrainen na de 5e training. 
 

Overschrijving en opzeggen 
Overschrijving voor senioren en junioren (het veranderen van vereniging) kan uitsluitend aan het 
einde van een seizoen. Het verzoek om overschrijving moet uiterlijk 15 juni  bij het district 
waaronder de nieuwe vereniging valt zijn ingediend. De overschrijving gaat in per 1 juli daarop 
volgend. Na 15 juni is slechts overschrijving mogelijk in bijzondere gevallen. Overschrijving wordt 
alleen verleend als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en eventueel verkregen materialen 
zijn teruggegeven. 
Een speler die uitkomt bij de D-, E- of F-pupillen, dient -indien hij of zij van vereniging wil 
veranderen – alleen aan te tonen dat hij of zij aan zijn financiële verplichtingen bij zijn oude 
vereniging heeft voldaan en uiteraard aan de overschrijvingseisen. Bij overschrijving na 15 juni is 
dit dus de contributie voor het volgende verenigingsjaar. Koudekerk werkt niet mee aan 
overschrijvingen na 15 juni, tenzij gewichtige redenen.  
Het niet in een bepaald gewenst team spelen valt daar niet onder! 
 
Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 juni. Voor opzeggingen na 1 juni en zonder 
overschrijving naar een andere vereniging geldt dat men het contributie van het volgende 
verenigingsjaar volledig verschuldigd is. 
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Gedrag 

Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechters, leiders, trainers, bestuur en publiek. Hiervoor is ook een Huishoudelijk 
Reglement vastgesteld. Door lid te worden erken je hiervan kennis te hebben genomen. 
Bestaande leden hebben de verantwoordelijkheid hier zelf kennis van te nemen na publicatie op 
de website.  
Boetes opgelegd door de KNVB aan spelers worden door de spelers zelf via incasso aan de  
vereniging zelf betaald.  
Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden.  
Na de wedstrijden en trainingen is, i.v.m. hygiëne, douchen verplicht. Het dragen van badslippers 
tijdens het douchen wordt ten zeerste aanbevolen.  
Schade toegebracht aan verenigingseigendom zal verhaald worden op de veroorzaker(s) van deze 
schade. In aantoonbare gevallen waar geen individuele "dader" achterhaald kan worden, kan de 
groep of het team aansprakelijk worden gesteld. De te nemen maatregelen zullen worden 
vastgesteld door het hoofdbestuur. 
 

Wangedrag Sancties 

1. Diefstal Verwijdering uit de vereniging1. Schade zal verhaald worden.Bij 
zowel diefstal als vernieling zal aangifte worden gedaan bij de 
politie. 

2. Vernieling Afhankelijk van de zwaarte van de vernieling; schorsing of 
verwijdering. Schade zal verhaald worden. Bij zowel diefstal als 
vernieling zal aangifte worden gedaan bij de politie.  

3. Gewelddadigheid in 
de wedstrijd (kopstoot, 
slaan) 

Los van de sancties die de K.N.V.B. oplegt n.a.v. rapport 
scheidsrechter zal worden besloten tot schorsing eventueel 
gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag. Herha- 
ling zal leiden tot verwijdering 

4. Geweld voor of na 
wedstrijd/ training 

Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden 
besloten tot schorsing of verwijdering. 

5. Vloeken, schelden 
en het maken van 
discriminerende 
opmerkingen 

Waarschuwing, schorsing. Herhaling zal leiden tot  
verwijdering. 

6. Ernstige belediging 
van scheidsrechter, 
trainer en/of leider 

Los van de sancties die de K.N.V.B. oplegt n.a.v. rapport 
scheidsrechter zal worden besloten tot schorsing, eventueel 
gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag. Herha- 
ling zal leiden tot verwijdering. 

7. Overig wangedrag Te bepalen door het hoofdbestuur 
 
Elke voorlopig opgelegde strafmaatregel zal met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd. 
Alle trainers, leiders/aanvoerders zijn verplicht aan het hoofdbestuur door te geven, wanneer er 
incidenten hebben plaatsgevonden binnen hun team. 
 
VV Koudekerk heeft het convenant “Externe Scouting” ondertekent. Dit betekent dat 
bestuursleden en leiders van onze vereniging GEEN jeugdspelers van andere clubs zullen 
benaderen om ze over te halen naar VV Koudekerk te komen. Vertellen aan vriendjes en 
vriendinnetjes wat een leuke club VVK is mag uiteraard wel. Het meedoen aan door andere 

verenigingen georganiseerde “talentendagen” of trainingen kan alleen met 

toestemming van het bestuur. 
 
Knelpunten 
In geval van problemen en/of knelpunten binnen een team dient de trainer, leider/aanvoerder dit 
zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de desbetreffende commissie. Vroegtijdig signaleren en 
communiceren, draagt in het algemeen bij tot een snelle oplossing van problemen en/of 
knelpunten. 

                                                 
1 Wordt definitief na toestemming van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
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Waardevolle bezittingen 
Waardevolle bezittingen, evenals dure kleding en schoenen, dienen zoveel  mogelijk thuis gelaten 
te worden. De leiders/aanvoerders dienen waardevolle bezittingen voor aanvang van 
thuiswedstrijden in te nemen en in een tasje bij het wedstrijdsecretariaat in bewaring te geven. 
Deze spullen worden in een kluisje opgeborgen. De sleutel hiervan wordt aan de 
leider/aanvoerder meegegeven. Na afloop van de wedstrijden dienen zij deze spullen zelf af te 
halen met inlevering van de kluissleutel. Bij uitwedstrijden is het aan te raden de waardevolle 
bezittingen bij een ouder/ reserve speler in bewaring te geven. V.v. Koudekerk aanvaardt geen 
aansprakelijkheid in geval van vermissingen of beschadigingen van eigendom van derden. 
 
 
Strafrapporten  
Als de scheidsrechter iemand besluit te straffen met een gele of rode kaart wordt dit volgens de 
geldende KNVB regel doorgegeven waarna de bond een beslissing neemt over de te nemen 
maatregelen. Indien nodig dient een eigen rapportage te worden opgemaakt, hiervoor is de 
speler zelf verantwoordelijk. Eventuele kosten bij niet voldoen zullen worden doorbelast aan 
betrokkene. 
Spelers zijn verplicht een juist emailadres aan de vereniging te verstrekken zodat tuchtzaken 
direct bekend gemaakt kunnen worden. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel in 
bezwaar gaan tegen een rode kaart. 
 
Lik op stuk beleid  
In het kader van het zogenaamde "Lik op stuk beleid" en fair play gedachte, heeft de KNVB 
besloten om op een andere wijze om te gaan met spelers die een directe rode kaart krijgen. 
Indien een speler (ongeacht in welk elftal/team deze uitkomt) een directe rode kaart ontvangt 
(dus niet twee maal een gele kaart in dezelfde wedstrijd), dan is deze speler niet speelgerechtigd 
voor de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal/team (artikel 9 lid 2 onder a Reglement 
Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en Futsal). 
Kortom: de eerstvolgende bindende wedstrijd staat de speler "Buitenspel". 
Onder een bindende wedstrijd wordt verstaan een officieel door de KNVB vastgestelde 
competitie- of bekerwedstrijd. 
Ook is de speler niet gerechtigd om uit te komen voor enig ander elftal/team van de vereniging 
en bij bindende wedstrijden te fungeren als grensrechter c.q. assistent scheidsrechter. 
De speler die een direct rode kaart ontvangt krijgt geen schriftelijk bericht van de KNVB over zijn 
niet speelgerechtigheid voor de eerstvolgende bindende wedstrijd. 
Dit benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de betrokken speler om 
hier op correcte wijze mee om te gaan. 
Het opstellen van een niet speelgerechtigde speler kan, bij constatering, ernstige tuchtrechtelijke 
gevolgen hebben voor het desbetreffende elftal/team en de vereniging. Bron: KNVB. 
Koudekerk zal die schade altijd verhalen op het betrokken team/speler. 
 
Vervoer naar uitwedstrijden 
Bij uitwedstrijden dient elk team zelf voor vervoer te zorgen. De spelers en leiders (indien 
geregistreerd KNVB lid) zijn tijdens de reis naar en van het veld van een te bezoeken vereniging, 
verzekerd volgens KNVB normen. Dit geldt overigens alleen wanneer de kortste route wordt 
gevolgd en in zoveel mogelijk in colonne wordt gereden. Bij uitwedstrijden wordt altijd vertrokken 
vanaf het sportpark van v.v. Koudekerk. Alleen in bijzondere omstandigheden kan hier van 
worden afgeweken. 
 
Afkeuring van thuiswedstrijden 

De afkeuring van thuiswedstrijden wordt bepaald door een door de KNVB aangestelde consul. 
Deze afkeuring is bindend en niet discussieerbaar. Het is aan de leden om zelf kennis te nemen 
van afgelastingen.  
De leiders/aanvoerders dienen zelf een systeem (b.v. een whatsapp/ telefoonketting) af te 
spreken met hun team, opdat een ieder tijdig wordt geïnformeerd. In het uiterste geval kan op de 
dag van de wedstrijd gebeld worden met het volgende telefoonnummer 071-3413457.  
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Met betrekking tot de jeugd teams; bel vooral niet naar het privé-telefoonnummer van 
medewerkers van de jeugdafdeling! Zij kunnen u van huis uit niet verder helpen. Verder is het 
aan te bevelen, om piekbelasting op bovengenoemde nummers gedurende bepaalde uren te 
voorkomen, om niet eerder dan noodzakelijk te bellen. 
 
Afkeuring van uitwedstrijden 

Indien een uitwedstrijd wordt afgekeurd wordt de leiding van het betreffende team, zo vroeg als 
mogelijk, in kennis gesteld. Informatie over het wel of niet doorgaan van uitwedstrijden kan op 
de dag van de wedstrijd bij de leider/aanvoerder verkregen worden. De leiders/aanvoerders  
dienen zelf een systeem (bij voorkeur een z.g. telefoonketting) af te spreken met hun team, 
opdat een ieder tijdig wordt geïnformeerd. In het uiterste geval kan op de dag van de wedstrijd 
gebeld worden met het volgende telefoonnummer 071-3413457.  Voor wat betreft de jeugd; bel 
vooral niet naar het privé-telefoonnummer van medewerkers van de jeugdafdeling! Zij kunnen u 
van huis uit niet verder helpen. Kijk zelf ook even op de website van de tegenstanders.  
Ook nu geldt weer dat in verband met piekbelasting zoveel mogelijk spreiding van telefonades 
gewenst is. In het bijzonder voor wedstrijden van pupillen teams, die vroeg spelen en daarom 
ook vroeg moeten vertrekken, is het niet altijd tijdig bij het wedstrijdsecretariaat bekend of de 
wedstrijd al dan niet doorgaat. In deze specifieke gevallen kan het gebeuren, dat zowel de leiding 
als de spelers pas op het sportpark (van v.v. Koudekerk of bij de betrokken vereniging)  te horen 
krijgen dat hun wedstrijd niet doorgaat. 
 
Afkeuring van het totale wedstrijdprogramma 

De v.v. Koudekerk valt met alle teams onder het KNVB -district West 2. Via het teletekst kanaal 
van uw TV-toestel wordt op pagina 603 van NOS TeleTekst een overzicht van de afgelastingen 
gegeven. In geval van totale afgelasting is het mogelijk, dat er toch vriendschappelijk gevoetbald 
of getraind kan worden. De spelers informeren hierover bij hun leiding.  
Maar ook op de website van VV Koudekerk vindt u zo snel mogelijk informatie over het al dan 
niet doorgaan van trainingen of wedstrijden. 
 
Persoonlijke veiligheid 

Het dragen van "gevaarlijke" sieraden is om veiligheidsredenen niet toegestaan bij zowel 
trainingen als wedstrijden. De leiding van een team dient hierop toe te zien. Spelers, die op 
verzoek van de trainer, leider/aanvoerder bovengenoemde sieraden voor de training en / of 
wedstrijd niet wensen af te doen, worden niet toegelaten tot het speelveld.  
Het dragen van scheenbeschermers is zowel bij trainingen als wedstrijden verplicht. 
 
Verenigingsmateriaal   
Materiaal en kleding, door de vereniging ter beschikking gesteld voor trainingen en / of 
wedstrijden, blijft te allen tijde eigendom van de v.v. Koudekerk. Wees uiterst zuinig op deze 
spullen; in geval van beschadiging of zoek raken door nalatigheid dient dit door de 
verantwoordelijke te worden vergoed. Verdwijning door zoekraken of defect raken dient terstond 
bij het Jeugdbestuur (jeugd) of Technische Commissie (senioren) te worden gemeld. Aan het eind 
van het seizoen dienen kleding en overige materialen te worden ingeleverd. Het is niet 
toegestaan om verenigingskleding buiten de clubactiviteiten te dragen.  
 
Kledingbijdrage 
Van elk spelend lid wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van 10 Euro te voldoen aan het begin 
van het seizoen. Dit wordt middels de incasso bij de contributie geïnd.  
 
Wassen 
Het jeugdbestuur stelt de volgende “was” regeling voor. 
De leid(st)er(s) van het team is(zijn) verantwoordelijk voor het innen van dit bedrag. Tevens 
worden de leid(st)er(s) verzocht één van de ouders van de spelers bereid te vinden om de 
sponsor kleding van het team te wassen met als vergoeding het door het team bijeengebrachte 
wasgeld. 
 
Indien ouders bezwaren hebben tegen de financiële bijdrage of u vindt geen ouders bereid om 
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voor dit bedrag de sponsor kleding te wassen dan is de enige oplossing de kleding via een 
schema per tour beurt te laten wassen.  
 
Voor senioren teams wordt voorgesteld om de verenigingskleding collectief te laten wassen. Voor 
het collectief wassen wordt per seizoen een verplichte financiële bijdrage van 25 euro per 
persoon verlangd. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor diegene die het 
wassen op zich neemt. De leider/aanvoerder dient hier een gedegen administratie van bij te 
houden. 
Onze kleding is te koop bij de vereniging via de webshop. V.V. Koudekerk heeft een contract met 
de firma QUICK, waarbij tegen gereduceerde prijzen voetbal kleding door leden van de vereniging 
aangeschaft kan worden. Ook sponsor kleding wordt bij QUICK besteld tenzij anders is 
overeengekomen met het bestuur.  
Met de kleding sponsors wordt een afspraak gemaakt over de verplichtingen van zowel de 
sponsor als de v.v. Koudekerk. Tenzij een aansluitend sponsor contract gesloten is kan  
na afloop van de sponsor termijn de kleding niet meer door het team worden gedragen. De 
kleding is dan eigendom van de v.v. Koudekerk en het bestuur bepaald de inzet ervan. 
Het is niet toegestaan wedstrijden te spelen in andere kleding dan die door de vereniging ter 
beschikking zijn gesteld en voldoen aan de clubkleuren. Dit tenzij het bestuur anders bepaald. 
 
Onvolledige teams 

In geval van dreigend te kort aan spelers dienen leiders/aanvoerders vroegtijdig contact met het 
wedstrijdsecretariaat op te nemen. Het is de leiders/aanvoerders niet toegestaan buiten het 
wedstrijdsecretariaat om zelf hun team met spelers van andere teams te completeren. In geval 
van zieke of geblesseerde spelers dient het wedstrijdsecretariaat zo spoedig mogelijk te worden 
ingelicht. Bij v.v. Koudekerk ben je lid van een club, niet van een team. Het kan dus best wel 
eens gebeuren dat je met een team meespeelt waarin je normaal gesproken niet speelt. Teams 
die op een wedstrijddag ruim in de spelers zitten moeten teams die personele problemen hebben 
even te hulp schieten om zo alle teams sterk aan de aftrap te krijgen. We rekenen op ieders 
medewerking. Het opstellen van spelers van andere verenigingen, niet leden, niet 
speelgerechtigde personen is uiteraard niet toegestaan. Boetes etc daarvoor zullen worden 
verhaald op het betrokken team. 
 
Aantal spelers, leeftijden, speeltijd 
Aantal spelers JO11  : een keeper en 6 veldspelers jongens en meisjes (half veld) 
Aantal spelers JO9   : een keeper en vijf veldspelers jongens en meisjes 

: het minimum is vijf 
: onbeperkt wisselen is toegestaan 
: het aantal spelers moet gelijk zijn 

Rest     : de overige teams bestaan uit een keeper en tien veldspelers 
 
Leeftijden speeltijd 

Senioren  18 jaar en ouder    2 x 45 minuten        Dames    2 x 45 minuten 
JO19 junior. 16-18 jaar    2 x 45 minuten  Meisjes 17-19 2 x 45 minuten 
JO17 junior.  14-16 jaar    2 x 40 minuten  Meisjes 15-17 2 x 35 minuten 
JO15 junior.  12-14 jaar    2 x 35 minuten  Meisjes 13-15  2 x 30 minuten 
JO13 pupil 10-12 jaar    2 x 30 minuten Meisjes 9-13 2 x 25 minuten 
JO11 pupil 8-10   jaar    2 x 25 minuten 
JO8/9  pupil 6- 8    jaar    4 x 10 minuten 
 
Peildatum is 1 januari 
Vanaf de JO13-pupillen is men alleen speelgerechtigd met een geldige spelerspas. Deze 
spelerspas is verwerkt in een app. De speler is er zelf verantwoordelijk voor dat hierop een goed 
gelijkende pasfoto aanwezig is. Indien de scheidsrechter dit eist is een aanvullende legitimatie 
verplicht.  
Spelers dienen te voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen om speelgerechtigd te zijn. 
Boetes en administratiekosten zullen altijd op het betrokken lid worden verhaald. 
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Jeugdleiders en -trainers 

VV Koudekerk stelt zich op het standpunt dat de vereniging een veilige omgeving moet zijn. 
Derhalve is aan alle jeugdleiders en jeugdtrainers gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) in te leveren. 
 
Roken / Alcohol 

Het is spelers en begeleiding van teams niet toegestaan om in de kleedkamer of tijdens 
wedstrijden en trainingen te roken. Dit geldt eveneens voor het gebruik van alcohol in de 
kleedkamer. Ook is het niet toegestaan glaswerk mee de kleedkamer in te nemen omwille van 
veiligheid. Daarnaast is de uitstraling van roken/alcohol op het speelveld of bij de dug-out in 
tegenstelling met de gezondheidsgedachte van sport. 
In de kantine is het niet toegestaan te roken. In de kantine is op zaterdag ochtend tot 12.00 uur 
een alcoholverbod van kracht. 
Het niet toegestaan om elders gekochte (alcoholhoudende) dranken binnen het voetbal terrein te  
gebruiken. 
 
Organiseren van activiteiten 

Het organiseren van activiteiten door de teambegeleiding (zowel voetbal- als niet 
voetbalactiviteiten) dient voordat er actie naar derden wordt ondernomen gecommuniceerd met 
en goedgekeurd te worden door het bestuur. Bij het niet nakomen van het gestelde is er 
standaard geen toestemming voor het ontplooien van activiteiten onder de noemer van v.v. 
Koudekerk. 
 
 
Verzekeringen 

Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.  
Voor leden van de KNVB is er een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheid verzekering 
afgesloten.  
De collectieve ongevallenverzekering is geldig bij alle activiteiten, o.a. trainingen, wedstrijden, 
reizen naar de tegenstander. Verzekerd zijn overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige 
kosten en tandheelkundige hulp t.g.v. een ongeval (aanvullend, dus eerst via eigen verzekering 
claim indienen.) 
Schademeldingen kunnen binnen 3 x 24 uur worden doorgegeven aan de penningmeester van 
v.v. Koudekerk. 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers binnen de 
gemeente voor ongevallen, die plaats hebben gevonden tijdens de uitvoering van vrijwilligers 
werk.    
 
Wedstrijdformulier   
Met uitzondering van wedstrijden voor de JO11/JO9 jeugd wordt gewerkt met het mobile Digitaal 
Wedstrijdformulier (mDWF). Alle wedstrijden moeten via de wedstrijdzakenapp worden ingevuld. 
Voor elk team zijn mensen opgeleid om het formulier in te vullen. 
Is er geen computer/internet beschikbaar dan dient een (ouderwets) wedstrijdformulier te 
worden ingevuld volgens de hieronder staande regels. 
Ook in het zaalvoetbal dient gewerkt te worden met het mDWF formulier (app in store). 
 
JO11/JO9 teams dienen na een thuis wedstrijd het wedstrijdsecretariaat over de uitslag te 
informeren. Voor een uitwedstrijd is dit niet noodzakelijk maar wel gewenst om snel een overzicht 
te krijgen van de wedstrijd uitslagen. Zodoende ontstaat een compleet overzicht van 
wedstrijduitslagen voor publicatie in de kantine en de website. 
 
Gebruik kleedkamers     
De kleedkamers dienen netjes en "schoon" achtergelaten te worden. Controleer bij het verlaten 
van de kleedkamer altijd op achtergelaten spullen. Het is ten strengste verboden om 
voetbalschoenen en kleding in de douche- c.q. wasruimte schoon te maken. De indeling van de 
kleedkamers op wedstrijddagen, evenals bij doordeweekse oefenwedstrijden, wordt op het 
publicatiebord naast de kantine en in de kleedkamergang gepubliceerd. De indeling van de 
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kleedkamers op trainingsavonden wordt voor aanvang van de eerste training aan de trainers 
bekend gemaakt en wordt opgehangen op het publicatie bord in de kleedkamergang.  
Voor wat betreft de jeugdteams mogen de kleedkamers pas betrokken worden wanneer de 
trainer of leider hierbij zelf aanwezig is. De trainer of leider is tevens de laatste die zowel voor als 
na de trainingen en wedstrijden de kleedkamer verlaat. Het is niet toegestaan, 
zowel op ons sportcomplex als bij uit wedstrijden, dat ouders tijdens de rust in de kleedkamer 
komen, bijzondere gevallen als b.v. ernstige blessures uitgezonderd.  
 
Training op het trainingsveld 
Het is verboden om buiten de openingstijden op de velden te voetballen. Dit geldt zowel op 
zaterdag als doordeweeks. Vrij voetballen mag nooit als er training op dat veld(deel) is. 
Training moet op het voor dat tijdstip aangewezen trainingsveld plaatsvinden. In bepaalde 
omstandigheden kan in overleg met de beheerder terreinen/opstallen hiervan afgeweken worden. 
 
Tijdstip van aanwezigheid voor jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden     
Iedere speler behoort op tijd op de training en voor wedstrijden aanwezig te zijn. Bij 
thuiswedstrijden is dat 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd en bij uitwedstrijden uiterlijk 
15 minuten voor de vertrektijd die door de trainer / leider wordt aangegeven of die op het bord in 
de kantine vermeld staat. Voor trainingen dienen de spelers ruim op tijd voor aanvang van de 
training aanwezig te zijn. 
Het is vanzelfsprekend, dat de trainers / leiders zich ook aan deze tijden houden. Tegen spelers, 
die te laat voor de training of wedstrijd aanwezig zijn zonder tijdige afmelding, kunnen 
disciplinaire maatregelen worden genomen. 
 
Jeugdtrainingen     
Iedere speler, of hij nu wel of niet tot een selectieteam behoort, dient zoveel als mogelijk te 
trainen. Selectiespelers zijn verplicht een minimum aantal trainingen bij te wonen, dit te bepalen 
door de trainer. Selectiespelers, die onvoldoende trainen, kunnen uit de selectie worden 
verwijderd. Spelers, die weinig komen trainen, zullen in het algemeen eerder in aanmerking 
komen voor een reservebeurt bij wedstrijden, dan spelers met een goede trainingsopkomst, dit te 
bepalen door de trainer. 
 
Afmelden  van jeugd teams 
Wanneer een speler, om welke reden dan ook, niet kan trainen of een wedstrijd kan spelen, dan 
dient hij zich ruim van tevoren bij zijn trainer en/of leider af te melden. Selectiespelers dienen 
zich af te melden bij hun trainer. Het wegblijven van trainingen en of wedstrijden zonder correcte 
afmelding kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Het afmelden voor trainingen en 
wedstrijden dient tot een minimum beperkt te blijven. Van de leiders/trainers wordt verwacht dat 
hij bij structureel wegblijven van trainingen en bij het niet opkomen voor een wedstrijd het 
wedstrijdsecretariaat terstond informeert. 
 
Afkeuring velden voor trainingen en oefenwedstrijden 
De afkeuring van het trainingsveld wordt verricht door de beheerder terreinen / opstallen en geldt 
voor de jeugd en senioren zowel doordeweeks als zaterdags. Voor oefenwedstrijden worden de 
velden gekeurd door de KNVB consul. Dit is een bindend besluit en geldt voor alle teams. 
In geval van plotselinge extreme weersomstandigheden zal het uiterste worden gedaan om alle 
trainers / leiders en andere direct betrokkenen tijdig te bereiken, wat niet altijd mogelijk is. Van 
trainers wordt verwacht dat zij in geval van afkeuring van de training toch op het sport complex 
aanwezig zijn om spelers hierover te informeren.  
 
Trainen op zaterdag  

In voorkomende gevallen is het wenselijk om, ter vervanging van een afgelaste wedstrijd, op 
zaterdag te trainen. Om e.e.a. op het sportpark te kunnen realiseren dient men zich tot de 
wedstrijdsecretaris te wenden. Deze zal passende maatregelen nemen om (voor zover als 
mogelijk) training mogelijk te maken. Men dient zich wel te realiseren, dat trainen in die situatie 
een gunst is en geen recht. 
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Oefen- en doordeweekse competitie wedstrijden  
Door het wedstrijdsecretariaat worden op uw verzoek regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd 
op doordeweekse avonden of zaterdagen. Verzoeken hiertoe moeten minimaal 14 dagen voor de 
gewenste wedstrijd worden aangemeld, opdat de wedstrijdsecretaris ruimschoots de gelegenheid 
krijgt voor het regelen van een passende tegenstander, scheidsrechter, veld en kleedkamers. 
Oefenwedstrijden en verplaatste competitie/beker wedstrijden voor de jeugd worden in principe 
gepland op de donderdag avond en voor de senioren op dinsdag. Uitzondering zijn de door de 
KNVB vastgestelde wedstrijden. 
 
Ouders langs de lijn van jeugd teams 
Ouders hebben een belangrijke functie bij het beoefenen van sport door hun kinderen. De 
kinderen hebben hun steun en interesse nodig. Dit is wat we van ouders verwachten, wanneer zij 
langs de lijn de wedstrijd van hun kinderen bijwonen. Wat absoluut niet bevorderlijk is voor het 
zelfvertrouwen van kinderen is het geven van voetbaltechnische aanwijzingen door ouders. Ook 
het zich buiten het veld negatief uitlaten over de begeleiding, de speelwijze, de prestaties van het 
kind, de vereniging ( v.v. Koudekerk en tegenpartij) heeft een negatief opvoedkundig effect. Al te 
positief zijn stelt het kind op een voetstuk, wat niet goed is voor zijn rol in het team. Tracht dus 
altijd met een realistische visie uw kind te bekijken. De trainer is aangesteld voor de 
voetbalopleiding van uw kind en u mag er van uit gaan dat deze in het belang van het team en 
het individuele kind handelt. Er is absoluut geen discussie mogelijk tussen ouders en begeleiding 
direct voor, tijdens of direct na de wedstrijd over de opstelling, reserves, de positie van de speler 
in het veld en het wisselbeleid. (in de regel wordt in de lagere elftallen op ongeveer gelijke 
speeltijd gewisseld en in de selectie elftallen op basis van het verloop van de wedstrijd). 
Indien er schade ontstaat door gedrag van publiek zal vv Koudekerk die altijd trachten te 
verhalen op de veroorzakers. 
 
Nawoord 

Bij het opstellen van deze folder zijn wij ervan uitgegaan dat voor een vereniging als  v.v. 
Koudekerk regelgeving en het werken volgens duidelijke afspraken een noodzaak is. Uiteindelijk 
komt deze duidelijkheid ten goede aan het klimaat waarin de spelers/speelsters en 
trainers/leiders hun sport kunnen beoefenen. Wat ons betreft moet dit een klimaat zijn, waarin 
individuele ontwikkeling, prestaties en bovenal plezier in de sportbeoefening voorop staat.  
 
ALLEREERST IS V.V. KOUDEKERK EEN VERENIGING. DAT BETEKENT DAT 

VRIJWILLIGERS NODIG ZIJN IN ALLE FUNCTIE’S, 

ZEKER OOK BESTUURSLEDEN ZIJN HARD NODIG. 
 
Lid zijn van een vereniging betekent naast rechten ook bepaalde plichten. 
 
Daarom verwachten wij van alle senioren: 

• het helpen organiseren van sociale activiteiten 
• elke week aanwezig te zijn als spelend lid 
• het fluiten van wedstrijden. 

 
Van juniorleden (jonger dan 18 jaar) verwachten wij: 

• de training niet zonder geldige afzegging te verzuimen 
• deelname aan eenvoudige karweitjes 
• helpen organiseren van jeugdactiviteiten (JO19 en JO17-junioren)  
• deelname aan een scheidsrechters cursus (jeugd) 
• deelname aan het voor B-jeugd verplichte spelregeldiploma. 

 
 
Tenslotte doen wij een beroep op ouders van jeugdleden om: 

• bij toerbeurt het transport te verzorgen van het team van hun kind naar uitwedstrijden 
• in het algemeen een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de vereniging. 
• bij aanmelding van uw kind dient u uw bijdrage aan de vereniging aan te geven. 
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============================================================== 
U heeft zichzelf of een van uw kinderen opgegeven als lid van de v.v Koudekerk. 
Wij hopen dat u of uw kind een plezierige tijd tegemoet gaat bij onze vereniging. 
Buiten het beoefenen van de voetbalsport zijn er activiteiten binnen de vereniging die noodzakelijk zijn 
om de club draaiende te houden.  
v.v. Koudekerk wil de activiteiten zoveel mogelijk op de wensen van de leden en/of ouders afstemmen. 
 
Vul daarom onderstaande vragenlijst in, zodat u optimaal van v.v. Koudekerk capaciteiten 

gebruik kan maken en v.v. Koudekerk optimaal van uw capaciteiten gebruik kan maken. 
======================================================== 

Begeleiden    
Wilt u een seniorenteam begeleiden?     Ja / Nee 
Heeft u ervaring in het begeleiden?     Ja / Nee  
Zou u hierin een opleiding willen volgen?    Ja / Nee . 
Bent u bereid om bij uitwedstrijden te rijden?    Ja / Nee 
 

Training   Heeft u een trainersopleiding gevolgd?     Ja / Nee  
Bent u bereid jeugdtraining te geven?     Ja / Nee  
Zou u hierin een opleiding willen volgen?    Ja / Nee 
 

Scheidsrechters  Wilt u bij een jeugdwedstrijd of seniorenwedstrijd fluiten?  Ja / Nee  
Heeft u hier een opleiding voor gevolgd?    Ja / Nee 
Zou u hierin een opleiding willen volgen?    Ja / Nee  
 

Commissie-/ 

bestuurswerk  Heeft u commissie-/bestuurservaring?     Ja I Nee 
Indien Ja, bij welke organisatie of vereniging. 
Bent u bereid om op commissie-/bestuursniveau 
werkzaamheden te verrichten?     Ja I Nee 
 

Kantine   Bent u bereid kantinedienst te draaien     Ja / Nee 
(voornamelijk op zaterdag en per toerbeurt)? 
 

Onderhoud   Bent u bereid onderhoudswerkzaamheden te verrichten 
aan clubhuis, kleedkamers, velden ed,     Ja / Nee 
Indien Ja, welke werkzaamheden (bijv. timmer-, schilder-, 
schoonmaakwerkzaamheden ed.)?     
 

EHBO    Bent u in het bezit van een EHBO diploma?    Ja / Nee  
   Bent u in het bezit van een BHV diploma?    Ja / Nee 

Zo ja, zou u per toerbeurt uw kennis willen uitdragen?   Ja / Nee  
Bent u bereid om een opleiding te volgen?    Ja / Nee 
 

Nieuwsbrief/website Wilt u in de redactie plaatsnemen?    Ja / Nee 
 
 
U kunt dit formulier inleveren bij een bestuurslid van de vereniging of scan het in en mail het naar: 
secretaris@vvkoudekerk.nl  
 
 
Naam:...................................................................................... 
 
Adres:...................................................................................... 
 
Tel.:......................................................................................... 
 
Email: ……………………………………………… @ …………………………….. 


