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Woord vooraf 
Het is de G-Voetbalcommissie een genoegen je hartelijk welkom te heten bij voetbalvereniging 

Loenermark. We hopen dat je je zo snel mogelijk thuis gaat voelen. 

 

Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, waarden en normen, sportiviteit en 

betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen we met de gehele vereniging 

uitstralen. Deze aspecten krijgen dan ook continu aandacht, net als omgang met elkaar, 

samen lekker voetballen en hier allemaal plezier aan beleven. 

 

G-Voetballers maken al jarenlang deel uit van de voetbalfamilie. Bij steeds meer verenigingen 

is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking volwaardig lid zijn. 

Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”. De G-Voetballers 

worden bij Loenermark net als ieder ander behandeld. Sporters met een beperking vragen ook 

niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering.  

Wij hopen dat je vooral veel plezier beleefd aan het voetballen bij onze leuke en sportieve 

voetbalvereniging.  

 

Door het aanbieden van G-Voetbal wil Loenermark een regionale maatschappelijke behoefte 

invullen zodat G-Voetballers op relatief korte afstand bij een voetbalvereniging kunnen 

aansluiten.  

 

De G-Voetbal commissie vangt nieuwe G-Voetballeden op en maakt ze wegwijs in de 

vereniging. Wij vinden het echter ook belangrijk om een aantal zaken op papier aan je mee te 

geven. Dit hebben we gebundeld in een "Welkommap".  

 

Dit handboek is ook digitaal beschikbaar op de website van Loenermark op de pagina 

“Documenten” onder het kopje “Documenten G-Voetbal”: 

http://www.vvloenermark.nl/230/documenten/. Hier is ook het G-Voetbalbeleidsplan 

beschikbaar.  

 

Mis je iets of heb je vragen, de G-Voetbal commissieleden kunnen je verder helpen. 

 

Wij wensen je alvast veel voetbalplezier bij Loenermark toe. 

 

 

 

De G-Voetbalcommissie 

  

http://www.vvloenermark.nl/230/documenten/
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Algemeen 
Voetbalvereniging Loenermark 

Lonapark 5 7371 EH Loenen Tel. 055-5051656 

info@vvloenermark.nl  www.vvloenermark.nl 

 

De statuten van voetbalvereniging Loenermark staan gepubliceerd op onze website op de 

pagina: http://www.vvloenermark.nl/230/documenten/ 

 

Hier staan ook de actuele reglementen en protocollen gepubliceerd. 

Samenstelling G-Voetbal commissie 
Naam Telefoonnummer E-Mail 

Karin Klomp 06-13117647 g-voetbal@vvloenermark.nl 

Femke Holdijk 06-18700834 g-voetbal@vvloenermark.nl 

Jeroen Appeldoorn 06-55122150 g-voetbal@vvloenermark.nl 

Gerrit Blom * 06-51224565 g-voetbal@vvloenermark.nl 

 

Aandachtsgebieden commissieleden: 

Karin: Communicatie, Activiteiten 

Femke: Coördinator senioren 

Jeroen: Coördinator jeugd 

Gerrit: Trainingszaken, Toernooien, Communicatie, (sponsor)kleding 

 

* Bestuurslid vv Loenermark met G-Voetbal in de portefeuille. 

Trainers 
De trainers stellen het trainingsprogramma samen en stemmen onderling de taakverdeling af. 

Iedere training zijn er voldoende trainers aanwezig. Afwijkingen van het standaardschema 

worden tijdig gecommuniceerd naar de groep. 

 

Jeugd: Roel Roelfzema Arjan Verbeek 

Senioren: Danny Groenhuizen Tim Hamer In de even weken 

Senioren: Gerrit Blom  Toon Streppel In de oneven weken 

Keepers: Harold Schiphorst 

 

Trainers dragen een door Berkhof Tuinen gesponsord jack of een door Installatiegilde 

gesponsorde zwarte hoodie zodat zij voor een ieder herkenbaar zijn. 

 

Gerrit is vanuit de G-commissie het aanspreekpunt voor trainingszaken. 

Teambegeleiders  
De teambegeleiders regelen alle zaken rondom wedstrijden en zijn aanspreekpunt voor spelers 

en ouders / begeleiders. 

 

JG1 (jeugd):  

De JG1 speelt wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders. Ook doen jeugdspelers mee 

met wedstrijden van de senioren als dit past. Wij geven dan aan wat, in onze ogen, 

verantwoord is. Ouders doen de teambegeleiding op wedstrijddagen. 

 

Jeroen is vanuit de G-Voetbalcommissie het aanspreekpunt. Hij regelt de wedstrijden en  

coördineert de teambegeleiding. 

 

mailto:info@vvloenermark.nl
http://www.vvloenermark.nl/
http://www.vvloenermark.nl/230/documenten/
mailto:g-voetbal@vvloenermark.nl
mailto:g-voetbal@vvloenermark.nl
mailto:g-voetbal@vvloenermark.nl
mailto:g-voetbal@vvloenermark.nl
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G1G (senioren):  

De G1 is een gemengd team. Daarom staat het team aangemerkt als G1G, de tegenstander 

weet dan dat het team uit mannen/jongens en vrouwen/meisjes bestaat. 

 

Rob en Tim Hamer zijn de vaste teambegeleiders. Op wedstrijddagen zijn er altijd minimaal 2 

teambegeleiders. De teambegeleiders verzorgen ook de wedstrijdcoaching. Rob of Tim delen 

de wedstrijd informatie tijdig in de groepsapp. Afmelden voor een wedstrijd kan ook bij hun. 

 

Femke en Gerrit zijn vanuit de G-Voetbalcommissie het aanspreekpunt.  

Facebookpagina 
G-Voetbal Loenermark heeft een eigen Facebook pagina waar regelmatig nieuwsitems worden 

geplaatst: http://www.facebook.com/g.voetbal.loenermark 

Informatie uitwisseling 
Op onze website www.vvloenermark.nl wordt informatie gedeeld voor alle leden. Ook de 

contactgegevens van bestuur en commissies zijn opgenomen. Je kunt er onder andere: het 

laatste nieuws, de wedstrijdschema’s, eventuele afgelastingen en informatie over teams 

vinden. 

 

Daarnaast stuurt Loenermark periodiek een nieuwsbrief. Het advies is om je hiervoor aan te 

melden zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in onze vereniging.  

Aanmelden kan via http://www.vvloenermark.nl/430/nieuwsbrief/. 

 

Het bestuur van Loenermark organiseert 1x per jaar een ledenvergadering voor leden en 

ouders/begeleiders van (jeugd)leden. Op de ledenvergadering wordt het reilen en zeilen van 

de club besproken. De aankondiging wordt via de website en nieuwsbrief gedaan. 

 

Voor betrokkenen organiseert de G-Voetbalcommissie een aantal bijpraatmomenten lopende 

het seizoen. Deze worden gepland tijdens de training omdat dat het meest praktisch is. 

 

Ook wordt gebruik gemaakt van WhatsApp groepen om teaminformatie te kunnen delen.  

Om actuele informatie, zoals de wedstrijden voor komende periode, te delen en het aantal 

appjes te beperken, brengen we maandelijks een G-Voetbal nieuwsbrief uit. 

Handige linkjes 
Op de teampagina van G-Voetbal hebben we een “Handige linkjes” pagina waar we tijdloze 

informatie plaatsen: https://www.vvloenermark.nl/505/handige-linkjes/  

Clubhuis 
Ons clubhuis is hét punt om andere leden en ouders te ontmoeten, een kopje koffie/thee of 

ander (alcoholvrij) drankje te drinken of iets te eten. Graag willen wij onze kantine schoon en 

netjes houden. Het opruimen van jouw eigen afval vinden wij vanzelfsprekend.  

Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden. 

 

Roken in de kantine is niet toegestaan.  

Alcohol wordt alleen geschonken op zaterdag na 12:30 uur en op trainingsdagen na 18:30 uur. 

Kantinemedewerkers kunnen bij twijfel over je leeftijd vragen naar het legitimatiebewijs. 

 

Er wordt gratis ranja geschonken in de kantine, dit zowel op trainings- als op wedstrijddagen. 

http://www.facebook.com/G.VOETBAL.LOENERMARK
http://www.vvloenermark.nl/
http://www.vvloenermark.nl/430/nieuwsbrief/
https://www.vvloenermark.nl/505/handige-linkjes/
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Lidmaatschap 
Om structureel te trainen en wedstrijden te spelen bij Loenermark dien je lid te zijn van 

Loenermark. Nieuwe leden kunnen zich digitaal aanmelden via de website (Algemeen – 

Lidmaatschap – Aanmeldformulier): https://www.vvloenermark.nl/358/aanmeldformulier/. Een  

G-Voetbal commissielid kan hier eventueel bij helpen. 

 

Voor G-Voetballers hebben we ook een digitaal registratieformulier samengesteld voor 

aanvullende relevante informatie. De ingevulde gegevens helpen ons om tot een goede 

invulling van de organisatie rondom training en wedstrijden te komen.  

Zodra je lid wordt mailen wij het registratieformulier naar je. Het formulier kun je, eventueel 

met behulp van ouders of verzorgers, invullen en terugsturen. 

De G-Voetbalcommissie deelt alleen relevante informatie met trainers en teambegeleiders, 

zaken waar zij rekening mee moeten houden.  

 

Om te kijken of jij voetballen leuk vindt kun je een aantal keren meetrainen. Dit is wel op 

eigen risico omdat je dan nog niet ingeschreven staat. 

 

Afmelden als lid gaat via een schriftelijk verzoek aan de ledenadministratie. Indien je het 

lidmaatschap op wilt zeggen doe dit dan aan het eind van het seizoen (april/mei) zodat wij hier 

rekening mee kunnen houden met de nieuwe indelingen. Het spreekt voor zich dat het niet 

wenselijk is je team lopende het seizoen in de steek te laten. 

Contributie 
De contributie voor G-Voetbal is gelijk aan de contributie voor regulier voetbal. De hoogte van 

de contributie wordt vastgesteld door de leden op de algemene ledenvergadering en staat ook 

gepubliceerd op de site: https://www.vvloenermark.nl/359/contributie/  

 

Contributie inning via automatische incasso vindt plaats in 10 maandelijkse termijnen. In de 

maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd.  

Het is van belang dat je controleert of het afgeschreven bedrag juist is. Wanneer je het niet 

eens bent met de incasso dan kun je het bedrag door de bank laten terugboeken (storno). 

Graag dan een berichtje naar de g-voetbalcommissie (Gerrit) zodat het uitgezocht en opgelost 

kan worden voor de toekomst. 

Voor alle overige vragen met betrekking tot de contributie, bijvoorbeeld ondersteuning in het 

contact met je gemeente of met Uniek Sporten, kun je ook terecht bij Gerrit. 

 

Gemeentes kunnen een regeling “tegemoetkoming contributie” hebben via de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om te checken wat de mogelijkheden zijn in jouw 

gemeente kun je contact opnemen met je gemeente of de coördinator aangepast sporten van 

Uniek Sporten.  

Op de website van Loenermark staat een documentje met informatie hieromtrent: Mogelijke 

Ondersteuning 

 

Informatie met betrekking tot Uniek Sporten is ook te verkrijgen door het contact formulier in 

te vullen: https://www.unieksporten.nl/contact. 

 

Loenermark wil niet dat de hoogte van de contributie een belemmering vormt om te komen 

voetballen. In specifieke gevallen wordt een passende oplossing gezocht.  

Kleding en Voetbalschoenen 
Loenermark speelt in een rood shirt, zwarte broek en rode sokken welke voorzien kunnen zijn 

van het Loenermark logo.  

https://www.vvloenermark.nl/358/aanmeldformulier/
https://www.vvloenermark.nl/359/contributie/
https://website.storage/Data/Loenermark/RTE/Bestanden/Algemeen/Handboeken/Mogelijke_Ondersteuning.pdf
https://website.storage/Data/Loenermark/RTE/Bestanden/Algemeen/Handboeken/Mogelijke_Ondersteuning.pdf
https://www.unieksporten.nl/contact
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De shirts worden, al dan niet met sponsornaam, door Loenermark verstrekt.  

Spelers/ouders dienen zelf te zorgen voor een zwarte voetbalbroek en rode sokken. De sokken 

met Loenermark logo zijn alleen verkrijgbaar bij 11Teamsports in Apeldoorn. 

Daarnaast is de aanschaf van trainingskleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen de 

verantwoordelijkheid van de spelers/ouders. 

 

We gaan trainen op kunstgras bij Loenermark. Wedstrijden kunnen zowel op kunstgras als op 

gras gespeeld worden, zowel bij Loenermark als bij de tegenstander. Op het kunstgrasveld kan 

met voetbalschoenen met vaste noppen gespeeld worden die ook geschikt zijn voor  

grasvelden. Deze voetbalschoenen hebben 12-14 vaste noppen.  

➔ Als nieuwe voetbalschoenen aangeschaft gaan worden is het advies om dit type schoenen 

aan te schaffen. 

 

Daarnaast zijn er voetbalschoenen met multi-noppenzolen. Deze zoolconstructie is speciaal 

voor kunstgras ontwikkeld. Er zitten meer noppen op de zool welke korter aan de voorkant 

zijn, dit om een optimale grip te hebben op het kunstgras, ongeacht de weersomstandigheden.  

➔ Deze voetbalschoenen zijn minder geschikt voor grasvelden. 

 

Ook bestaan er voetbalschoenen met, meestal 6, afschroefbare noppen. Het is echter niet aan 

te bevelen op kunstgras met afschroefbare noppen te spelen, dit vergroot de kans op 

blessures. Op veel kunstgrasvelden is dit type zelfs verboden vanwege overmatige slijtage aan 

het kunstgras.  

➔ Bij Loenermark is het spelen op kunstgras met aluminium afschroefbare noppen verboden. 

 

De kleding en voetbalschoenen kunnen aangeschaft worden bij 11Teamssports in Apeldoorn. 

Als Loenermark lid krijg je 10% korting op je aankopen op vertoon van je klantenkaart. Via 

een link op de Loenermark website naar https://vvloenermark.clubwereld.nl/ kun je kleding 

ook online bestellen. Je kunt de kleding desgewenst thuis laten afleveren. 

 

Over de aankopen bij 100% Voetbal en via de “Steun de Vereniging” webshop ontvangt 

Loenermark een bonus. 

WebShop 
Op de website van Loenermark staat onder populaire links een link naar de webshop: 

https://vvloenermark.clubwereld.nl/ 

Als je kleding bestelt in de webshop kan je kiezen tussen thuisbezorgen of ophalen bij de 

winkel van 11Teamsports in Apeldoorn. Jij ontvangt op alle bestelde kleding een gratis 

Loenermark-embleem ter waarde van € 5. Bedrukking van een naam of initialen is tegen een 

kleine meerprijs ook mogelijk. 

11Teamsports Klantenkaart 
Loenermark heeft een contract afgesloten met 100% Voetbal in Apeldoorn.  

Onderdeel van dit contract is dat Loenermark een bonus kan verdienen op basis van de omzet 

van Loenermark-leden bij 100% Voetbal. Hoe meer leden in de winkel besteden hoe hoger de 

bonus.  

Om de omzet te kunnen monitoren moeten alle leden een klantenkaart hebben waaruit 

blijkt dat ze lid zijn van Loenermark.  

De leden moeten hiervoor een "100% Voetbal Klantenkaart" invullen waarna de ledenpas 

geactiveerd wordt. Op vertoon van deze pas krijg je direct 10% korting op je aankopen en is 

het bij 100% Voetbal bekend dat de omzet toebehoort aan Loenermark. Je krijgt alleen de 

korting op vertoon van deze klantenkaart! 

Heb jij (of je ouders) interesse in de korting? Dan graag het ingevulde inschrijfformulier, dat 

ook in deze map zit, meenemen naar de winkel. In de winkel krijg je de klantenkaart. 

https://11teamsports.nl/
https://11teamsports.nl/
https://vvloenermark.clubwereld.nl/
https://vvloenermark.clubwereld.nl/
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Trainingen 
De trainingen vinden plaats op de vrijdagavond van 18:45 – 19:45 uur op het kunstgrasveld. 

Iedere week zijn er voldoende trainers aanwezig. De trainers hebben de leiding bij de 

trainingen. Als de geplande trainer een keer niet kan dan wordt dit tijdig doorgegeven. 

 

Wij proberen door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden de conditie, de mentale 

weerbaarheid en de motoriek te verbeteren.  

Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat G-Voetballers  onderling veel plezier beleven. Dat zij 

uitkijken naar de komende training en wedstrijd. Hier doen onze trainers en teambegeleiders 

het voor! 

 

De spelers worden in groepen verdeeld waarbij rekening gehouden wordt met de 

mogelijkheden van de spelers zodat een ieder beter tot zijn recht komt. De keepers krijgen 

specifieke keeperstraining aangeboden.  

 

Trainingen worden in principe niet afgelast tenzij de weersomstandigheden hierom vragen. Als 

er bijvoorbeeld sneeuw op het kunstgrasveld ligt kunnen we er niet op trainen. Als de training 

niet doorgaat dan wordt dit tijdig gecommuniceerd. 

 

Tijdens vakanties wordt doorgetraind met uitzondering van de zomervakantie en 

kerstvakantie. De exacte data van de vakanties wordt tijdig gecommuniceerd. 

 

Standaard wordt er op de 1e vrijdag van de maand gekaart in de kantine. Na afloop van de 

training zal het dan drukker zijn dan normaal. Wij kunnen gewoon in de kantine terecht om 

wat te drinken. 

Afzeggen voor een training 
Mocht je verhinderd zijn met de training dan graag afmelden bij Gerrit (06-51224565) via een 

persoonlijk WhatsApp bericht. Wij weten dan dat je niet komt en hoeven ons niet onnodig 

zorgen te maken of er misschien wat onderweg gebeurd is. Daarnaast stemmen de trainers 

hun programma af op het aantal spelers. 

Kleedkamers 
Alle teams hebben een vaste kleedkamer op de trainingsavonden. De kleedkamerindeling voor 

G-Voetballers is:  

Jeugd (meisjes): 2 

Jeugd (jongens): 3 

Senioren (mannen): 4 

Senioren (vrouwen): 5 

 

Op wedstrijddagen kan dit afwijken omdat we afhankelijk zijn van het aantal thuiswedstrijden. 

We proberen de kleedkamerindeling zoveel mogelijk gelijk te houden. Voor wedstrijden weten 

de teambegeleiders altijd de kleedkamer indeling. Deze staat ook op het tv-scherm die in de 

kantine hangt. 

Douchen 
Na afloop van de training en wedstrijd kunnen spelers douchen. Iedere kleedkamer beschikt 

over eigen douches. Dit is niet verplicht maar er kan gebruik van gemaakt worden. Mocht je 

gaan douchen dan raden we het dragen van badslippers aan. Na het trainen of spelen van een 

wedstrijd willen we graag dat teams hun kleedkamer schoon opleveren. 
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Wedstrijden 
Meedoen aan de KNVB competitie heeft alleen zin als teams gelijkwaardige tegenstanders 

treffen op een redelijke reisafstand. Wij hebben ervoor gekozen hier nu niet aan deel te 

nemen. Wij organiseren zelf wedstrijden. Door wedstrijden zelf te organiseren en deel te 

nemen aan toernooien kan er een betere afstemming met tegenstanders plaatsvinden zodat 

wedstrijden voor iedereen leuk zijn. 

 

Het wedstrijdprogramma voor komende periode is standaard opgenomen in de nieuwsbrief. 

Afzeggen voor een wedstrijd 
Voetbal is een teamsport. Bij opgave van de teams bij de KNVB zijn wij er van uitgegaan dat 

iedereen aanwezig is. Het spreekt voor zich dat alleen afgezegd wordt als het echt nodig is. 

Doe het in ieder geval tijdig zodat de teambegeleiding hier op in kan spelen.  

Wedstrijdduur 
De speelduur bij senioren is 2 x 30 minuten. Bij de jeugd wordt 2 x 25 minuten gespeeld. 

De wedstrijden hebben een pauze van maximaal 15 minuten.  

Teambegeleiders kunnen in onderling overleg verkorting van de speeltijd overeenkomen 

waarbij de minimale speelduur 2 x 20 minuten is.  

Na afloop van de wedstrijd wordt er vaak een penalty genomen door alle spelers, zeker bij de 

jeugd. Dit wordt door de teambegeleiders onderling afgestemd. 

Team samenstelling 
De KNVB bepaalt de leeftijdscategorieën. Bij het G-voetbal zijn er 2 leeftijdscategorieën. Voor 

beide geldt de leeftijdspeildatum op 31 december van het jaar. 

 

1)Jeugd: 

Leeftijd: 6 tot en met 18 jaar 

Wanneer spelers ouder zijn dan 18 jaar kan er dispensatie worden aangevraagd 

om toch bij de jeugd ingedeeld te kunnen worden. 

2) Senioren: 

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Wanneer spelers jonger zijn dan 15 jaar kunnen ze alleen met dispensatie 

uitkomen voor een seniorenteam. Als Loenermark gaan we hier zeer 

gereserveerd mee om, zeker als we ook een jeugdteam in de competitie hebben. 

 

Teams kunnen zowel uit dames/meisjes als heren/jongens bestaan. 

In het geval van het niet kunnen samenstellen van een team in een bepaalde leeftijdscategorie 

gaan we, net als de KNVB, flexibel met de leeftijdsgrenzen om. Daarnaast is de indeling 

afhankelijk van de speler. We kijken waar hij het beste tot zijn recht komt. Eventuele 

dispensatie wordt aangevraagd bij de KNVB en wordt door hun wel/niet goedgekeurd. Zodra 

de dispensatie goedgekeurd is kan betreffende speler op het wedstrijdformulier gezet worden. 

Wedstrijdinformatie 
Spelers en/of ouders/begeleiders worden tijdig op de hoogte gebracht van de geplande 

wedstrijden door de teambegeleiders. Je krijgt bijvoorbeeld informatie over hoe laat aanwezig 

te zijn bij Loenermark.  

Bij afgelasting worden spelers/ouders/begeleiders zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
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Vervoer naar uitwedstrijden 
Naar uitwedstrijden vertrekken we in principe gezamenlijk vanaf Loenermark. Uitzonderingen 

dienen met de teambegeleiding afgestemd te worden, zij coördineren het vervoer naar 

uitwedstrijden. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op ouders. Zodra het 

wedstrijdprogramma bekend is wordt in overleg met ouders/begeleiders een rijschema 

opgesteld. 

Spelregels 
Net als voor reguliervoetbal gelden voor G-Voetbal spelregels. Deze hebben we in een apart 

documentje bijgevoegd in de informatiemap. 

Rol van trainer/coach, teambegeleider en ouders 
We zijn er trots op dat enthousiaste trainers en teambegeleiders zich inzetten voor onze  

G-Voetballers. Samen met hun trachten we een cultuur te bouwen, die past bij Loenermark en 

die de ontwikkeling van onze voetballers en voetbalsters op ieders eigen niveau ten goede 

komt.  

 

In deze cultuur hebben we allemaal een rol: 

✓ De trainer/coach is tijdens trainingen en wedstrijden de aangewezen persoon om 

aanwijzingen te geven, die met het voetbalinhoudelijke te maken hebben, de opstelling en 

het wisselen te bepalen. 

✓ De teambegeleider is er voor de “randzaken”, zoals organiseren van het vervoer naar 

uitwedstrijden, beheren van de groepsapp en voor het ondersteunen van de trainer/coach 

en de spelers.  

✓ De ouders (en overige familie, vrienden, etc.) zijn de grootste supporters en fans. Ouders 

moedigen het hele team aan en geven complimenten aan alle spelers. 

 

Het spreekt voor zich dat trainers en teambegeleiders voorbeeld gedrag vertonen. Hierbij hoort 

ook niet roken tijdens het uitoefenen van hun functie.  

Wij stellen het bijzonder op prijs als ouders het roken op en langs de voetbalvelden ook zoveel 

mogelijk beperken. 

 

Door een duidelijke rolverdeling scheppen we duidelijkheid naar een ieder die betrokken is bij 

G-Voetbal. 

Wassen shirts 
Het is bij Loenermark gebruikelijk dat spelers/ouders bij toerbeurt de teamshirts wassen. 

Omdat dit voor onze doelgroep vaak lastig te organiseren is, met name bij de senioren, heeft 

het bestuur van Loenermark besloten dat de shirts vanaf september 2022 bij Loenermark 

gewassen worden. 

Nevenactiviteiten 
Naast het voetballen, organiseert Loenermark diverse activiteiten voor zijn leden. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn activiteiten alleen voor jeugd of voor de gehele vereniging. Activiteiten 

worden via de WhatsApp groep, nieuwsbrief en de website aangekondigd. 

Deelname is over het algemeen gratis. De kosten worden onder andere betaald uit de 

opbrengst van lotenverkoop. 

 

De werkgroep G-Voetbalactiviteiten organiseert de activiteiten voor de G. De werkgroep 

bestaat uit: 

Karin Klomp 
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Celeste Zomer 

Andrea Albers 

Parkeren auto’s en fietsen 
Allemaal willen we graag zeker weten dat leden veilig van en naar Loenermark kunnen om te 

trainen of te voetballen. Veel van onze jongere leden worden door hun ouders gebracht en 

opgehaald. Lopend, op de fiets of met de auto. Bij slecht weer en als het vroeger donker is, 

meer met de auto dan met de fiets of te voet. 

De Molenallee is niet de meest optimale weg voor intensief gebruik.  

Zeker op de breng- en haalmomenten is het druk met een komen en gaan van auto's, fietsers 

en voetgangers.  

 

Ouders die hun kind naar Loenermark brengen en leden die zelfstandig komen kunnen de 

verkeersveiligheid voor al onze leden meehelpen te verhogen door: 

 

Niet de auto of fiets aan de Molenallee te parkeren maar op de eigen parkeerplaatsen 

bij het clubhuis van Loenermark! 

 

Loenermark beschikt over voldoende parkeerplaatsen. Het dringende verzoek is dan ook auto’s 

en fietsen op de daarvoor bestemde parkeerplekken te parkeren. Dus niet langs veld 3 (bij de 

tennisbaan) of langs de Molenallee. Dit draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie.  

Loenermark houdt zich actief bezig met het creëren van een veilige sportomgeving. Een 

omgeving waarbij iedereen zich op zijn/haar gemak voelt.  

Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen veilig naar en van Loenermark kan! 

Loenermark wordt Rookvrij 
Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Veel 

kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Zien roken, doet 

roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. 

Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Met 

een rookvrij sportterrein geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien 

het schadelijke meeroken.  

Loenermark is een maatschappelijk betrokken vereniging en wil daarom een bijdrage leveren 

om tot een rookvrije generatie te komen door op termijn geheel rookvrij te zijn. Dit wordt 

gefaseerd ingevoerd. 

 

Loenermark is vanaf 1 januari 2020 rookvrij op momenten dat de jeugd traint en/of 

voetbalt.  

Klachten of Tips 
Voor klachten, opmerkingen of tips kun je altijd terecht bij de teamleider of bij leden van de  

G-Voetbal commissie. 

Vertrouwenscontactpersoon 
Ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt 

het helaas voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van 

volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen 

begeleiders. Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van ongewenst gedrag, is 

het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging. 

Het is een onderwerp dat niet gemakkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een veilig 

luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor kunnen pijnlijke 

situaties voor slachtoffers blijven voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om 
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deze reden is Loenermark overgegaan tot aanstellen van 2 vertrouwenscontactpersonen. In 

het Protocol VCP kun je meer informatie hierover lezen. Dit protocol is ook beschikbaar via de 

website van Loenermark op de pagina “Documenten” onder “Protocollen”. 

Ben jij in aanraking gekomen met grensoverschrijdend gedrag? Neem contact op met onze 

vertrouwenscontactperonen (de link staat ook op de homepage op de site van Loenermark). 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker ook wanneer je als organisatie met en voor 

(minderjarige) spelers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen werkt. Dit 

betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, 

spelers zich ook veilig moeten kunnen voelen. Allen die in een vrijwilligersorganisatie of 

vereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.  

 

Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt. 

En juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als Loenermark hebben we de 

taak het onderwerp te agenderen en de kans op seksueel misbruik te verkleinen. Openheid en 

preventief beleid helpen hierbij. Het bestuur van Loenermark heeft besloten dat er een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd moet worden door allen die direct betrokken zijn 

bij een team zoals bijvoorbeeld de trainer en teambegeleider.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 

voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

Verzekering 
Door Loenermark is via de KNVB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. 

Deze is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet alleen tijdens 

wedstrijden of trainingen, maar ook tijdens de heen- en terugweg naar deze activiteiten. 

 

In alle gevallen geldt dat altijd eerst een beroep op de eigen verzekering gedaan dient te 

worden. 

Vrijwilligerswerk binnen Loenermark 
Loenermark draait volledig op de inzet van vrijwilligers en betrekt zoveel mogelijk mensen 

actief bij het verenigingsleven. Brede betrokkenheid is goed voor de leden en dus ook voor de 

vereniging. Loenermark is ‘gezegend’ met een groot aantal vrijwilligers.  

 

Lid zijn van een vereniging houdt ook in dat we samen verantwoordelijk zijn voor het goed 

laten draaien van onze vereniging. Zonder vrijwilligers hebben we geen bestaansrecht. 

Wekelijks zijn er tientallen actief. Als leider of trainer, in de kantine, bij het onderhoud of in 

een werkgroep. Op tal van andere manieren maken zij het mogelijk dat we iedere week 

kunnen trainen en voetballen.  

 

Loenermark stimuleert zijn leden van jongs af aan actief deel te nemen aan dit 

vrijwilligerswerk. Vele handen maken nu eenmaal licht werk. Ook zullen we onze G-Voetballers 

benaderen voor vrijwilligerswerk binnen Loenermark waar mogelijk. Dit is voor ons onderdeel 

van integratie. 

Open Wi-Fi netwerk 
Loenermark heeft een open Wi-Fi netwerk in het clubhuis. Hier kan gratis gebruik van gemaakt 

worden door zowel Loenermark leden als onze gasten. 

 

http://www.vvloenermark.nl/Data/Loenermark/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Protocollen/vcp-protocol-v2.pdf
https://www.vvloenermark.nl/625/ongewenst-gedrag-melden/
https://www.vvloenermark.nl/625/ongewenst-gedrag-melden/
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Het te selecteren netwerk:  GastInternet 

Het bijbehorende wachtwoord:  welkombijloenermark 

 

Zodra verbinding is gemaakt met “GastInternet” moet de browser worden geopend waar 

wachtwoord “welkombijloenermark” moet worden ingetypt. 

 

Daarna heb je toegang tot het Wi-Fi netwerk en het internet. Zodra het apparaat zich weer in 

de buurt van het opgeslagen netwerk bevindt zal automatisch verbinding gemaakt worden. 

SponsorKliks 
Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks is in 2011 ontstaan en zorgt ervoor dat leden, 

supporters en overige betrokkenen hun favoriete vereniging, Loenermark, gratis kunnen 

sponsoren middels hun reguliere internetaankopen.  

 

Hoe werkt het? 

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar de website van Loenermark. Op de 

website staat een banner van SponsorKliks (https://www.vvloenermark.nl/441/sponsorkliks-

zoeken/). Door op “Aangesloten winkels” te klikken verschijnt een overzicht van honderden 

webwinkels, waaronder: Bol.com, Coolblue, Wehkamp, Booking.com en Thuisbezorgd. 

 

Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert Loenermark een commissie op terwijl u zelf 

dezelfde prijs betaalt. Het kost u dus NIETS extra! 

Hoe kunt u nou iets ‘gratis’ sponsoren? Webwinkels betalen een commissie aan andere 

websites die klanten aanbrengen die daadwerkelijk tot een aankoop zijn overgegaan. 

SponsorKliks ontvangt deze commissie dus en 75% daarvan wordt uitgekeerd aan 

Loenermark. 

 

Vandaar dat we het ook Gratis Sponsoren noemen. Wij vragen u niet om méér te kopen, maar 

om er de volgende keer dat u online iets gaat bestellen dit via de SponsorKliks pagina van 

Loenermark te doen. Een kleine moeite toch? 

 

Meer informatie over SponsorKliks 

VriendenLoterij en Loenermark 
De VriendenLoterij steunt 49 goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid in 

Nederland. Daarnaast steunen ze ook verenigingen, zoals Loenermark, die bij hun aangesloten 

zijn. Als je meespeelt in de Vriendenloterij en doet dit via Loenermark dan gaat de helft van je 

inleg naar Loenermark! 

 

Speel jij (of iemand die je kent) mee met de VriendenLoterij maar doe je dit niet via 

Loenermark maar wil je dit wel doen. Dan kun je dit wijzigen door een briefje te sturen naar: 

 VriendenLoterij 

 Van Eeghenstraat 70 

 1071 GK Amsterdam 

 

Je kunt het ook regelen via het contactformulier dat je kunt invullen via onderstaande link: 

http://www.vriendenloterij.nl/klantenservice/contactformulier.htm 

 

Waarbij je aangeeft dat je per heden mee wilt meespelen via vv Loenermark (5162). 

 

Verdere informatie over de VriendenLoterij is te vinden op www.vriendenloterij.nl.  

https://www.vvloenermark.nl/441/sponsorkliks-zoeken/
https://www.vvloenermark.nl/441/sponsorkliks-zoeken/
https://www.vvloenermark.nl/440/sponsorkliks-informatie/
http://www.vriendenloterij.nl/klantenservice/contactformulier.htm
http://www.vriendenloterij.nl/
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Vrienden van Loenermark 
Gelukkig is Loenermark een financieel gezonde vereniging. Toch zijn er altijd "wensenlijstjes" 

waar zaken opstaan die financieel lastig of niet op redelijk korte termijn te realiseren zijn.  

Het doel van de "Vrienden van Loenermark" is financiële middelen werven waarmee iets 

extra’s gedaan kan worden. Het is beslist niet de bedoeling dat de inleg gebruikt wordt om 

dagelijkse zaken te bekostigen voor de vereniging. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk. Er 

wordt een besteding voor de vereniging gezocht.  

In de kantine hangt een bord met de namen van de leden van Vrienden van Loenermark. 

De leden van Vrienden van Loenermark besluiten op de ledenvergadering waaraan en wanneer 

het geld besteed wordt. Dat kan aan (jeugd)activiteiten zijn maar ook bijvoorbeeld aan extra 

trainingsmaterialen, aankleding van het complex of machines. 

 

De inleg voor de leden is € 50 per jaar welke in twee termijnen van € 25 wordt geïncasseerd. 

Om lid te worden van de "Vrienden van Loenermark" hoef je geen lid van Loenermark te zijn. 

Aanmelden kan door middel van een email naar vrienden@vvloenermark.nl te sturen. Zij 

nemen dan contact met je op. 

Ontbrekende informatie of Vragen 
Mis je iets in dit handboek laat het ons s.v.p. weten zodat we het kunnen toevoegen. Heb je 

andere vragen, de G-Voetbal commissieleden kunnen je verder helpen. 

 

##### 

mailto:vrienden@vvloenermark.nl

