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Woord vooraf 
 

Het is de jeugdcommissie een genoegen je hartelijk welkom te heten bij voetbalvereniging 

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

 

Voetbalvereniging Loenermark is een vereniging waar jeugdleden welkom zijn ongeacht hun 

niveau. Loenermark vindt het belangrijk om zijn jeugdleden een gestructureerde 

voetbalopleiding op een verantwoorde manier, met veel plezier en beleving, aan te bieden 

waarbij respect als rode draad door de vereniging loopt. 

 

We zijn een voetbalvereniging die respect, sfeer, waarden en normen, sportiviteit en 

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

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

samen wat bereiken en als team presteren. 

 

Voetballend willen we de jeugd opleiden naar een hoogst haalbaar niveau waarbij de factor 

plezier nooit uit het oog verloren mag worden. Elke voetballer, of hij/zij nu meer of minder 

aanleg heeft, heeft recht op een leerproces dat garant staat voor de ontwikkeling van zijn/haar  

mogelijkheden als wel van die beleving die hij/zij zoekt in de voetbalsport. 

 

 

 

Naast dat de werkgroep Support je zal opvangen en wegwijs maken vinden we het ook 

belangrijk om een aantal zaken op papier aan je mee te geven. Daarom hebben we een 

"Informatiemap" samengesteld voor nieuwe jeugdleden.  

Deze informatie staat ook op de website van voetbalvereniging Loenermark. 

 

Voor al je vragen kun je verder ook terecht bij je leider. Hij of zij kan je zeker verder helpen. 

Dit document is ook digitaal beschikbaar op de site van Loenermark onder Documenten in de 

rubriek “Beleidsplannen”. Daar is ook de actuele versie van het Jeugdbeleidsplan te vinden.  

 

 

Wij wensen je alvast veel voetbalplezier bij Loenermark toe. 

 

 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

 

 

 

 

Gerrit Blom 

Voorzitter 

  

https://vvloenermark.voetbalassist.nl/230/documenten/
http://www.vvloenermark.nl/230/documenten/
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Contactgegevens 
Voetbalvereniging Loenermark 

Lonapark 5 

7371 EH Loenen 

Tel. 055-5051656 

infojeugd@vvloenenermark.nl 

vv Loenermark 

Samenstelling Jeugdcommissie 
Naam Functie Telefoonnummer 

Gerrit Blom Voorzitter 06 – 512 24 565 

Rogier Wensveen Secretaris 06 – 23 00 98 00 

Hans Plant Technisch Jeugd Coördinator 06 – 53 78 74 67 

Manon Berends Lid 06 – 53 83 75 37 

 

De jeugdcommissieleden zijn ook bereikbaar via email: infojeugd@vvloenermark.nl 

Email gestuurd naar dit adres wordt doorgestuurd naar alle jeugdcommissieleden. 

Leeftijd coördinatoren 
De technisch jeugd coördinator wordt bijgestaan door leeftijd coördinatoren. Zij  begeleiden 

(beginnende) trainers en leiders en adviseren de technisch jeugd coördinator. 

 

De leeftijd coördinatoren zijn: 

Marc Bouwman Coördinator Junioren (JO19, JO17 EN JO15); 

Jeroen Klomp Coördinator Pupillen (JO13, JO11, JO09, JO08 en JO07/6 (mini's)); 

Sebastiaan Zeisseink Coördinator Pupillen (JO13, JO11, JO09, JO08 en JO07/6 (mini's)); 

Informatie uitwisseling 
Op onze website vvLoenermark staan ook de contactgegevens van de jeugdcommissieleden. 

Verder kun je er onder andere: het laatste nieuws, de wedstrijdschema’s, eventuele 

afgelastingen en informatie over de teams (sponsor, foto, namen spelers, contactgegevens van 

trainers/leiders en wedstrijdverslagen) vinden. 

 

Ieder team maakt gebruik van een WhatsApp groep om snel informatie te kunnen delen, deze 

wordt beheert door de leider. 

 

Aan het begin van het seizoen wordt een kennismakings- en informatieavond georganiseerd 

voor ouders. Aan het eind van het seizoen is er een evaluatieavond. 

 

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.  

Aanmelden kan via registratie nieuwsbrief op de Loenermark website. 

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. 

mailto:infojeugd@vvloenenermark.nl
http://www.vvloenermark.nl/
mailto:infojeugd@vvloenermark.nl
http://www.vvloenermark.nl/
http://www.vvloenermark.nl/
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Lidmaatschap 
Om te trainen en wedstrijden te spelen bij Loenermark dien je lid te zijn van Loenermark. Het 

aanmeldformulier kun je digitaal invullen op onze website.  

Het formulier  zit ook in de “Informatiemap”. Je kunt het ingevulde formulier inleveren bij de 

trainer of leider. Om te kijken of jij voetballen leuk vindt kun jij een aantal keren meetrainen 

op eigen risico. 

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 hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. De actuele 

bedragen zijn te vinden op de website van Loenermark.  

De contributie wordt 4x per jaar in termijnen geïnd. Bij niet op tijd betalen kan deelname aan 

wedstrijden en trainingen worden geweigerd. 

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

van het Loenermark logo.  

De shirts worden, al dan niet met sponsornaam, door Loenermark verstrekt. 

Ouders dienen zelf te zorgen voor een zwarte voetbalbroek en rode sokken. De sokken met 

Loenermark logo zijn alleen verkrijgbaar bij 100% Voetbal in Apeldoorn. 

Daarnaast is de aanschaf van trainingskleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen de 

verantwoordelijkheid van de ouders. 

Op het kunstgras (training)veld kan met "gewone" voetbalschoenen gespeeld worden. Om 

minder zand op het veld te krijgen en de toplaag minder snel te laten slijten, wordt het op prijs 

gesteld indien spelers geschikt schoeisel dragen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat 

het heel regelmatig en langdurig met standaard voetbalschoenen op kunstgras sporten, op de 

langere termijn tot enkel- of knieklachten zou kunnen leiden. Dit door andere schokdemping 

en wrijvingsweerstand dan op echt gras. 

 

De kleding en voetbalschoenen kunnen aangeschaft worden bij 100% Voetbal in Apeldoorn. Als 

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

link op de Loenermark website kun je kleding online bestellen in de webshop "Steun de 

Vereniging". 

Over de aankopen bij 100% Voetbal en via de Steun de vereniging webshop ontvangt 

Loenermark een bonus. 

100% Voetbal 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 door je ouders  ingevulde 

inschrijfformulier meenemen naar de winkel bij je eerste aankoop zodat de klantenkaart 

geactiveerd kan worden.  

http://www.vvloenermark.nl/358/aanmeldformulier/
http://www.vvloenermark.nl/lidmaatschap/wat-zijn-de-contributies.html
http://www.100voetbal.nl/
http://www.100voetbal.nl/
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Trainingen 
Het streven is dat alle teams, met uitzondering van de mini's (5 en 6 jaar), 2 keer per week 

trainen. Soms is dit niet mogelijk door gebrek aan trainers. Er wordt altijd minimaal 1 keer per 

week getraind. De 5 en 6 jarigen trainen standaard eenmaal per week.  

Een trainer kan voorstellen tot een extra trainingsavond om op techniek te trainen. Dit gaat 

altijd in overleg met jeugdcommissie en ouders. 

De keepers krijgen waar mogelijk specifieke keeperstraining. De trainingsavond of tijd kan 

afwijken van de team trainingstijd. Dit geldt met name voor de junioren. 

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

Mocht dit het geval zijn dan laat de trainer dit je tijdig weten. 

Tijdens vakanties wordt doorgetraind met uitzondering van de zomervakantie en 

kerstvakantie. De data voor aanvang en laatste training worden tijdig bepaald door de 

jeugdcommissie en gecommuniceerd via de Loenermark website, nieuwsbrief en WhatsApp. 

Kleedkamers 
Tijdens de trainingen hebben alle teams een vaste kleedkamer. Voor thuiswedstrijden vinden 

jullie de kleedkamerindeling op het TV scherm bij ingang van de kantine. Uiteraard kun je het 

ook aan je leider vragen.  

Voor jongens en meisjes vanaf JO13 worden aparte kleedkamers gereserveerd.  

Douchen 
We verwachten van spelers dat ze na afloop van de training en wedstrijd douchen. We 

realiseren ons dat dat voor kinderen “spannend” is. Door dit vanaf het begin van je 

lidmaatschap te doen raak je er snel aan gewend. 

Draag bij voorkeur badslippers.  

Na een wedstrijd of training willen wij graag dat elke team zowel bij een uit- als thuiswedstrijd 

de kleedkamer schoon oplevert. 

Competitie 
Alle teams spelen mee in de KNVB competitie. De meeste teams spelen een halve competitie, 

waarbij in de winterstop een herindeling plaats vindt op basis van de ranglijst door de KNVB. 

Sommige teams spelen een hele competitie.  

Bekervoetbal 
Jeugdteams van Loenermark kunnen deelnemen aan het bekertoernooi van de KNVB. In 

overleg met de teambegeleiding wordt besloten of een team ingeschreven wordt. 

Zaalvoetbal 
De jeugdteams van Loenermark doen niet mee aan een zaalvoetbalcompetitie. Sinds 

Loenermark over een kunstgrasveld beschikt is de wens om in de zaal te voetballen in de 

wintermaanden afgenomen. Zaalvoetbal kan onderdeel van de nevenactiviteiten zijn die we de 

jeugd aanbieden. Onder het kopje nevenactiviteiten vind je meer informatie hierover. 

Mini League (4x4) 
Met voetballen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen van 5 en 6 jaar (jongens en 

meisjes) kunnen al op een speelse manier en onder begeleiding kennismaken met het 

voetbalspel. Speciaal voor hen is de Mini league regio Apeldoorn opgericht. De Mini League is 

een samenwerkingsproject van verschillende voetbalverenigingen. Ook Loenermark is 

aangesloten. 

Door die samenwerking kunnen de voetballertjes in toernooivorm en in teamverband tegen 

leeftijdsgenoten van andere clubs spelen. Het toernooi vindt plaats op zaterdagmorgen. 
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De spelopzet van het toernooi heeft een vaste en herkenbare structuur zodat de kinderen zich 

snel thuis en zeker voelen. De aan de Mini League deelnemende clubs organiseren de 

wedstrijden per toerbeurt. 

Er zijn weinig spelregels, zodat de kinderen volop kans krijgen zelf het spel te ontdekken. 

Belangrijk bij de Mini League is dat de spelers plezier beleven aan het voetbal zonder dat zij op 

die jonge leeftijd de druk van het presteren voelen. Om die reden hebben de deelnemende 

verenigingen ook bepaald dat aanmoedigen mag, maar coaching door teambegeleiders, ouders 

of begeleiders NIET is toegestaan! 

Omdat plezier het belangrijkste is bij de Mini League, worden er ook geen uitslagen en standen 

bijgehouden. Zo winnen elke week alle deelnemers en verliest er niemand! 

Het motto van de Mini League is: Met PLEZIER leren voetballen! Het kind dat graag wil 

voetballen staat centraal. 

Meer informatie over de Mini League is te vinden op www.minileague-apeldoorn.nl. 

Afzeggen 
Het spreekt voor zich dat alleen afgezegd wordt als het echt nodig is. Doe het in ieder geval 

tijdig zodat voor eventuele vervanging gezorgd kan worden. Zeg voor wedstrijden uiterlijk op 

de laatste training vóór de wedstrijd af bij de leider of trainer.  

Wedstrijdduur 
JO09-pupillen: 2 x 20 min.  

JO11-pupillen: 2 x 25 min.  

JO13-pupillen en JO15-meisjes: 2 x 30 min.  

JO15-junioren en JO17-meisjes: 2 x 35 min.  

JO17-junioren: 2 x 40 min.  

JO19-junioren: 2 x 45 min. 

Wedstrijdinformatie 
Via de jeugdleiders, onze website vvLoenermark en de website van de KNVB (www.voetbal.nl) 

worden de spelers geïnformeerd over de datum, tegenstander en aanvang wedstrijd. Algehele 

afgelastingen door de KNVB worden via diverse media bekend gemaakt. Raadpleeg hiervoor de 

Loenermark-site. Bij een gedeeltelijke afgelasting worden de spelers geïnformeerd via de 

leiders en de website. Bij twijfel kan natuurlijk altijd de leider gebeld worden. Ook staan op de 

genoemde sites uitslagen vermeld. 

Daarnaast kunnen leiders/trainers ook oefenwedstrijden plannen. Via hun wordt dan de 

relevante informatie verstrekt. 

De leider informeert spelers (ouders) hoe laat aanwezig te zijn voor wedstrijden bij 

Loenermark. Voor uitwedstrijden is het motto: gezamenlijk uit en gezamenlijk thuis! 

Balletje trappen 
Mocht jij na een wedstrijd of een training of in jouw vrije uren een balletje willen trappen, dan 

mag dat op het pupillen kunstgrasveld. 

Teamsamenstelling 
In de pupillenleeftijd worden meisjes bij jongens ingedeeld. Vanaf de juniorenleeftijd streven 

we ernaar om op termijn meisjesteams te vormen. Op verzoek kan een speelster ook in een 

jongensteam ingedeeld worden.  

 

Zolang we geen meisjesteams in de juniorenleeftijd hebben kunnen meisjes in gemengde 

teams blijven spelen of vervroegd doorstromen naar een damesteam op zondag. 

 

Na afloop van de competitie in mei worden de spelers ingedeeld bij hun nieuwe leeftijdsgroep. 

De leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld door de KNVB. Iedere leeftijdsgroep traint als groep door 

met de trainers die deze groep in het nieuwe seizoen onder hun hoede nemen tot half juni of 

http://www.minileague-apeldoorn.nl/
http://www.vvloenermark.nl/
http://www.voetbal.nl/
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zolang de weersomstandigheden dit toelaten. De technisch jeugd coördinator besluit wanneer 

te stoppen met de trainingen. 

 

Aan het eind van deze trainingsperiode, waarin ook (onderling) wedstrijden gespeeld kunnen 

worden,  worden de nieuwe teams samengesteld. 

 

In principe voetballen spelers in de leeftijdsgroep behorende bij hun geboortejaar. Spelers 

kunnen echter vervroegd in een oudere leeftijdsgroep ingedeeld worden indien de kwaliteit van 

de speler of het aantal spelers daartoe aanleiding is. Daarnaast kunnen spelers in een jongere 

leeftijdsgroep ingedeeld worden (dispensatie) als het aantal spelers daartoe aanleiding is. 

Hiervoor gelden KNVB regels die wij uiteraard respecteren. Het aanvragen tot dispensatie cq 

het vervroegd over laten gaan van spelers kan ook als doel hebben tot een goede verdeling 

qua aantal spelers per team te komen. 

 

Bij de indeling wordt rekening gehouden met evenredigheid over de teams.  

Indien spelersaantallen niet evenredig over de teams verdeeld kunnen worden dan worden de 

"rest" spelers ingedeeld bij de laagste teams of team. Dit omdat het voor een speler prettiger 

is bij een "hoger" team dan met een "lager" team mee te doen. 

 

Voor de meeste JO9-spelers is het spelen met vriendjes belangrijker dan indeling naar 

voetbalkwaliteiten. Vanaf de JO11-pupillen worden de onderlinge verschillen in 

voetbalvaardigheden steeds meer zichtbaar. Deze verschillen beïnvloeden het spelplezier en de 

individuele ontwikkeling van de spelers steeds meer. 

 

Specifiek met betrekking tot indeling pupillen indien meerdere teams binnen een 

leeftijdscategorie samengesteld kunnen worden. 

JO9-Teams: Onder de categorie JO9 pupillen vallen ook de spelers die uitkomen in de 

mini league (4x4).  

 JO09 – geboren in 2008 

Deze spelers spelen KNVB wedstrijden tegen JO9 teams van andere 

verenigingen. De oudste spelers worden ingedeeld in JO9-1 en vervolgens 

JO9-2.  

 JO08 – geboren in 2009 

Vanaf seizoen 2016-2017 gaan JO8 spelers volgens het mini league 

principe (4x4) in categorie A spelen tegen leeftijdsgenoten van 

verenigingen die aangesloten zijn bij mini league Apeldoorn.  

Spelers kunnen eventueel op basis van hen fysieke niveau deelnemen aan 

categorie B.   

 JO07 – geboren in 2010 of 2011 

Zij spelen 4x4 in categorie B tegen leeftijdsgenoten van verenigingen die 

aangesloten zijn bij mini league Apeldoorn.  

Spelers kunnen eventueel op basis van hen fysieke niveau deelnemen aan 

categorie A. 

 

Redenen waarom hier in overleg met alle betrokkenen in uitzonderlijke gevallen 

van afgeweken kan worden: 

 Voetbalcapaciteit wijkt sterk af van leeftijdsgenoten; 

 Speler is niet iedere week aanwezig; 

 Ziekte; 

 Andere (privé) omstandigheden. 

 

Teams JO19, JO17, JO15, J013, JO11: 

 Team 1 is een selectieteam; 

 Overige teams op basis van leeftijd; 

 Uitzonderingen alleen na overleg met alle betrokkenen. 
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Spelers kunnen vanwege voetbalcapaciteiten vervroegd overgaan terwijl voor andere spelers  

dispensatie aangevraagd wordt. Dit wordt alleen na overleg met betrokkenen gedaan. 

 

Team samenstelling stappen: 

 Trainers, leiders en leeftijd coördinatoren adviseren door middel van een concept-indeling 

de technisch jeugd coördinator over de teamsamenstelling (medio juni); 

 Eventuele "knelpunten" worden met alle betrokken besproken voordat een voorlopige 

indeling wordt vastgesteld. De technisch jeugd coördinator neemt hiertoe de initiatieven en 

is verantwoordelijk voor het plaatsvinden van het overleg; 

 De technisch jeugd coördinator is eindverantwoordelijk voor de indeling en beslist in geval 

van meningsverschillen; 

 De technisch jeugd coördinator communiceert de indelingen naar alle betrokkenen. 

 Publicatie van de concept indeling wordt voor de zomervakantie gedaan. 

 

Een herindeling na de zomervakantie of in de winterstop kan plaatsvinden bijvoorbeeld door 

aanwas nieuwe leden. Dit ter beoordeling aan de technisch jeugd coördinator op basis van 

advies trainers, leiders en leeftijd coördinatoren. Hierbij worden dezelfde stappen als hierboven 

omschreven gehanteerd. 

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen spelers die zich lopende het seizoen aanmelden beperkt 

meespelen in wedstrijden omdat teams vol zitten. Te veel spelers toevoegen resulteert in te 

veel spelers die wissel moeten staan. Wij zullen er echter alles aan doen om deze situatie te 

voorkomen. 

Rol van trainer/coach, leider en ouders 
We zijn er trots op dat vele enthousiaste en talentvolle Loenermark trainers zich inzetten voor 

onze pupillen en junioren. Zeker bij de pupillen zijn dit grotendeels zelf nog jeugdspelers. 

Daarnaast zijn er leiders om de zaken rond een team en de wedstrijden te begeleiden. Samen 

met de trainers en leiders trachten we met z’n allen een cultuur te bouwen, die past bij 

Loenermark en de ontwikkeling van onze voetballers en voetbalsters ten goede komt. 

 

In deze cultuur hebben we allemaal een rol: 

 De trainer/coach is tijdens de trainingen met de kinderen bezig, ziet en weet als beste 

welke ontwikkeling ze doormaken, waar de talenten liggen, waar aan gewerkt moet worden 

en is daardoor de aangewezen persoon om tijdens de wedstrijden aanwijzingen te geven, 

die met het voetbalinhoudelijke te maken hebben, de opstelling en het wisselen te bepalen.  

Nagenoeg al onze teams hebben een trainer/coach en daar waar het niet het geval is en de 

leider de coaching voor zijn rekening neemt, is er frequent overleg tussen de leider/coach 

en de trainers. 

 De leider is er voor de “randzaken”, zoals een rij- en wasschema, beheren van de 

groepsapp en vooral voor het ondersteunen van de trainer/coach en de kinderen.  

In overleg met de trainer/coach wordt de exacte invulling van de rolverdeling bepaald en 

dat kan uiteraard enigszins per team verschillen. 

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

kinderen! Ouders bemoeien zich niet met de opstelling, geven geen (individuele) tactische 

aanwijzingen, laten schuttingtaal achterwege, gaan geen onderlinge discussies aan, ook 

niet met de supporters (ouders) van de tegenstander en leveren geen kritiek op de 

scheidsrechter.  

Ouders moedigen het hele team aan, geven complimenten. Alleen hiermee zijn de kinderen 

gebaat en kunnen ze met plezier vrijuit voetballen en zich maximaal ontwikkelen. 

 

Bovenstaande rolverdeling is niet nieuw en in principe ook niet moeilijk, maar toch willen we 

ons helaas nog weleens laten meeslepen door emoties.  

Laten we afspreken met  elkaar het goede voorbeeld te geven en daar hoort bij dat we elkaar 

ook moeten kunnen wijzen op ongewenst gedrag.  

Dit alles in het belang van onze spelers! 
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Tips voor Ouders 
 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee met uw zoon of dochter; 

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers; 

 Laat het coachen over aan de trainer en leider(s); 

 Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter; 

 Alleen trainers, begeleiders, spelers en verzorgers mogen het veld betreden; 

 De scheidsrechter doet ook zijn/haar best, bemoei u niet met beslissingen; 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren; 

 De wedstrijd is al moeilijk genoeg, winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal; 

 Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt; 

 Respecteer trainers, leiders en andere ouders; 

 Ga geen discussies met trainers, leiders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter aan in 

het bijzijn van uw kind; 

 Houdt u aan de regels die opgesteld zijn door Loenermark. 

 

 

Supporters 
Familieleden en vrienden zijn altijd welkom bij de wedstrijden en activiteiten. Sportieve 

aanmoedigingen leiden tot betere prestaties. Wij stellen we het op prijs de voetbaltechnische 

aanwijzingen, hoe goed ook bedoeld, aan de coach over te laten. 

Ouders Graag Gezien 
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.  

Het beleid is om elk jeugdteam te laten begeleiden door 

een leidersduo. De taakverdeling tussen de leiders kan 

per team variëren en er kan op ouders een beroep worden gedaan. 

Voetbaltechnische kennis en kunde zijn hiervoor niet vereist. Het 

kan  gaan om organisatorische of administratieve taken.  

 

Als bijlage hebben we invulformulier "Vrijwilligerswerk Jeugd" opgenomen. Via dit formulier 

kunt u aangeven welk vrijwilligerswerk voor de jeugd zou willen doen. 

Zaterdagmorgen kantinedienst 
Vanaf seizoen 2016-2017 worden ouders ingeroosterd om te assisteren bij de zaterdagmorgen 

kantinedienst. Er is een ervaren iemand aanwezig die weet hoe alles werkt. Taken zijn 

bijvoorbeeld ranja aanmaken voor de spelers en koffie inschenken voor de gasten.  

 

De teams zijn ingeroosterd zodat ze bij aanvang seizoen reeds weten wanneer een ouder 

assistentie moet verlenen. Afhankelijk van het aantal teams wordt gemiddeld 4x per seizoen 

een beroep op het team gedaan. Teams zijn uiteraard vrij om onderling te ruilen. De leiders 

coördineren dit. 
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Gastheer / Gastvrouw 
Vanaf seizoen 2016-2017 worden ouders ingeroosterd om de functie van gastheer / gastvrouw 

op zaterdagmorgen of zaterdagmiddag te vervullen. De belangrijkste taken zijn het ontvangen 

van leiders/trainers, scheidsrechters en gasten. Voor aanvang van het seizoen worden de 

taken uitgelegd aan betrokkenen.  

 

De teams zijn ingeroosterd zodat ze bij aanvang seizoen reeds weten wanneer een ouder de 

rol moet vervullen. Afhankelijk van het aantal teams wordt een aantal keer een beroep op een 

team gedaan. Teams zijn uiteraard vrij om onderling te ruilen. Ook is het geen probleem om 

de rol met twee personen uit het team in te vullen als je dit wenselijker vind. De leiders 

coördineren dit. 

Vrijwilligerswerk binnen Loenermark 
Loenermark is altijd ‘gezegend’ geweest 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… en 

op tal van andere manieren maken zij het mogelijk dat we iedere week kunnen trainen en 

voetballen. Wij stimuleren onze leden van jongs af aan actief deel te nemen aan dit 

vrijwilligerswerk. Vele handen maken nu eenmaal licht werk. 

Spelersraad Jeugd 
Op vele terreinen staat jeugdparticipatie hoog op de agenda. Steeds meer groeperingen buigen 

zich over de vraag waarom beleid over jeugd en activiteiten voor jeugd meestal door 

volwassenen bepaald en opgezet wordt in plaats van de jeugd zelf hierbij te betrekken. 

Wij willen het geven van verantwoordelijkheden aan jeugdspelers stimuleren! 

Vandaar dat we een spelersraad hebben als gesprekspartner die door jeugdspelers 

samengesteld wordt. 

 

Wat is een spelersraad? 

De spelersraad vormt een de verbinding tussen de spelers en de jeugdcommissie, maar ook 

tussen spelers en trainers of begeleiding mocht dat nodig zijn. 

De jeugdcommissie kan de spelersraad om advies vragen, maar de spelersraad kan ook op 

eigen initiatief advies geven wanneer dat vanuit de spelersgroep wenselijk wordt geacht. De 

spelersraad heeft een adviserende rol waarbij ze rekening houden met het jeugdbeleidsplan en 

clubbelangen. 

 

Wat is het doel? 

De spelersraad zorgt er voor dat de jeugdcommissie nog beter geïnformeerd wordt omtrent 

wensen, vragen en problemen. Ideeën en initiatieven van de spelers kunnen zo rechtstreeks 

met andere teams en de jeugdcommissie besproken worden. 

Een positief neveneffect is dat de jeugdspelers en -teams op deze manier meer betrokken 

raken bij de organisatie van de jeugdafdeling. 

 

Wie zitten er in de spelersraad? 

Vanaf de JO13 hebben 2 spelers per team zitting in de spelersraad. De voorkeur gaat er naar 

uit om vaste afgevaardigden per team te hebben.  

Wij vinden het belangrijk dat ieder team, vanaf JO13, vertegenwoordigd is en hebben daarom 

gekozen voor afgevaardigden per team en niet per leeftijdscategorie. 

De mini’s en J09 pupillen vinden wij te jong om afgevaardigden te hebben in de spelersraad. 

Hun te laten vertegenwoordigen door ouders is voor ons geen optie omdat deze teveel 

overwicht in de raad kunnen hebben. Met andere woorden te bepalend kunnen zijn. 

 

Een spelersraad is een nieuw fenomeen binnen de Loenermark jeugd met ingang van seizoen 

2015-2016. De spelersraad zal dan ook moeten groeien in zijn rol. Wij zijn er van overtuigd 
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dat een goed functionerende spelersraad een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de 

jeugdafdeling kan leveren. 

Vervoer naar uitwedstrijden 
Meestal is het noodzakelijk dat er ook ouders meerijden naar uitwedstrijden. Leiders maken 

hiervoor een rijschema waarbij ouders gekoppeld worden aan een tegenstander. Mocht de 

wedstrijd afgelast worden dan schuiven de ouders mee naar de nieuwe datum. Uiteraard kan 

er onderling geruild worden. Laat de leider dit wel weten zodat hij ook op de hoogte is. 

Wassen shirts 
De teamshirts worden gezamenlijk per toerbeurt gewassen door ouders. Dit om de kleuren 

hetzelfde te houden. Leiders maken hiervoor een was-schema waarbij ouders gekoppeld 

worden aan een tegenstander. Mocht de wedstrijd afgelast worden dan schuiven de ouders 

mee naar de nieuwe datum. Uiteraard kan er onderling geruild worden. Laat de leider dit wel 

weten zodat hij ook op de hoogte is. 

Nevenactiviteiten 
Naast het voetballen organiseert Loenermark diverse activiteiten voor onze jeugdspelers. De 

activiteitencommissie en de werkgroep jeugd activiteiten stellen een jaarkalender samen en 

organiseren de activiteiten.  

Deelname is over het algemeen gratis. De kosten worden betaald uit de opbrengst van de 

Grote Club Actie en loten verkoop bij thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

Pupil van de Week 
Bij Loenermark is het de traditie, dat wanneer het eerste elftal van de vereniging thuis speelt 

er een "Pupil van de Week" aanwezig is om het team te ondersteunen. 

De pupil van de week wordt tijdig uitgenodigd en geïnformeerd over hoe laat hij in de kantine 

verwacht wordt. 

 

Wat houdt het in? 

Voor aanvang van de wedstrijd houdt de hoofdtrainer een tactische bespreking met het eerste 

elftal. Na deze bespreking is het tijd om te gaan omkleden. Ook de pupil van de week dient 

zich om te kleden en met de spelers zich naar het veld te begeven om aldaar de warming-up 

mee te doen. 

 

Daarna mag de pupil van de week, vlak voordat de wedstrijd begint een shoot-out nemen. 

Vanaf de middenstip dribbelen in de richting van de keeper van de tegenstander en onderweg 

spelers van de tegenpartij omspelen om vervolgens Loenermark (hopelijk) op een symbolische 

1-0 voorsprong te zetten door de bal in het doel van de tegenstander te schieten. Vervolgens 

mag de pupil van de week in de dug-out bij de trainer en wisselspelers plaats nemen.  

 

Na afloop van de wedstrijd krijgt  de pupil van de week een aandenken en een patatje of een 

snack en wat te drinken. 

 

Aan het eind van het seizoen, voor aanvang van de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal 

van Loenermark, een Certificaat uitgereikt. De spelers die gedurende het seizoen Pupil van de 

Week zijn geweest krijgen hiervoor een uitnodiging. 

 

De Pupil van de Week wordt gecoördineerd door de werkgroep Support. 

Grote Club Actie 
De Grote Clubactie organiseert jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra 

inkomsten werven. De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% 
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rechtstreeks naar de vereniging. Dit is al sinds het eerste lot een feit en daarmee ook de 

kracht van de Grote Clubactie.  

Loenermark stimuleert jeugdspelers loten te verkopen zodat we met de opbrengst leuke 

activiteiten voor hun naast het voetbal kunnen organiseren. Hoe meer loten verkocht hoe meer 

activiteiten we kunnen organiseren. 

Lotenverkoop thuiswedstrijden Loenermark 1 
Tijdens de thuiswedstrijden van ons 1e elftal op de zondag helpen JO13 of JO11-teams bij de 

lotenverkoop. Hiervoor zijn een paar spelers nodig. De communicatie loopt via de leiders. De 

kinderen kunnen zich op zondag om 13:45 uur melden bij de coördinator Peter Hol. Hij vangt 

de spelers op bij de ingang van de kantine. 

De opbrengst wordt gebruikt voor de jeugd. 

Groene Kaart 
De "Groene Kaart" is een nieuw initiatief van Loenermark met ingang van seizoen 2015–2016. 

Het is in het leven geroepen om sportief gedrag op en rond het voetbalveld bij de jeugd te 

belonen. Het gaat om de jeugdspeler die het sportiefste gedrag vertoont en dus zeker niet de 

beste speler hoeft te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook een speler zijn die op eigen initiatief de 

teammaterialen meeneemt. 

 

 Per team, van de JO19 tot en met de JO09, wordt per competitiewedstrijd één speler uit 

het eigen team genomineerd door de begeleidingsstaf; 

 Na afloop van de wedstrijd wordt de genomineerde speler bekend gemaakt aan de 

spelersgroep. Deze speler krijgt een groene kaart uitgereikt met daarop de datum en 

wedstrijd als aandenken; 

 De begeleidingsstaf geeft de naam van de genomineerde speler door aan de technisch 

jeugd coördinator via een groepsapp die aangemaakt wordt voor dit doel; 

 Uit de winnaars wordt per wedstrijddag één winnaar geloot welke een waardebon krijgt van 

€ 10 die te besteden is bij 100% Voetbal in Apeldoorn; 

 De technisch jeugd coördinator organiseert de verloting en verstrekking van de 

waardebonnen.  

 

Team begeleiders zijn uitgesloten van nominatie omdat sportief gedrag voor hun een 

standaard is. 

 

De waardebonnen worden gefinancierd uit de opbrengst van de Grote Club Actie en verloting 

op zondagmiddag bij wedstrijden van het 1e elftal. 

Blauwe kaart 
Al jaren maakt de KNVB zich sterk om sportiviteit en respect op en rond de velden te 

stimuleren, ook Loenermark vindt dit belangrijke waarden bij de uitoefening van het voetbal.  

 

De Blauwe Kaart is een nieuw middel om sportiviteit en respect onder de aandacht te brengen. 

De KNVB gelooft er in dat als de bewustwording groter is, dat kan leiden tot een andere 

houding en sportief gedrag. Met de inzet van de Blauwe Kaart wordt ingespeeld op 

bewustwording van sportiviteit en wordt sportief gedrag beloond. 

 

Vanaf het seizoen 2014-2015 kunnen pupillenteams sportief gedrag bij alle 

competitiewedstrijden belonen met een Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd hebben de 

teams de kans de tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee het team wordt 

beloond voor de sportieve wedstrijd.  

Het doel van de Blauwe Kaart is verenigingen en leden te stimuleren er een sportieve en 

plezierige wedstrijd van te maken. Als extra aanmoediging en ondersteuning maken de 

deelnemende verenigingen en teams die een Blauwe Kaart hebben verdiend kans op een prijs. 

  

http://www.100voetbal.nl/
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Aanmelden kan via http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden 
Deelnemende teams ontvangen een coach map met hierin een notitieblok, een pen en 

uiteraard blauwe kaarten. 

 

Meer info is te vinden op de website: www.blauwe-kaart.nl. 

Parkeren auto’s en fietsen 
Allemaal willen we graag zeker weten dat ons kind veilig van en naar Loenermark kan om te 

trainen of te voetballen. Veel van onze pupillen 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! 

Klachten of Tips 
Voor team gerelateerde klachten of op- of aanmerkingen kun je in eerste instantie altijd 

terecht bij je leider. Daarnaast kun je aankloppen bij de desbetreffende jeugdcoördinator of 

een jeugdcommissielid. 

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

het 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 makkelijk 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 

deze reden is Loenermark overgegaan tot aanstellen van 2 vertrouwenscontactpersonen. In 

het Protocol VCP kun je meer informatie hierover lezen. 

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

minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving 

en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen voelen. En dit geldt niet 

alleen voor minderjarigen. Alle mensen 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 

http://www.blauwe-kaart.nl/aanmelden
http://www.blauwe-kaart.nl/
http://www.vvloenermark.nl/Data/Loenermark/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Protocollen/vcp-protocol-v2.pdf
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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 een functie met 

betrekking tot de jeugd binnen Loenermark uitoefenen.  

 

Wat is een VOG? 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw 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. 

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.  

Mocht je vragen hebben met betrekking tot bovenstaande dan kun je terecht bij Henk 

Schroven via tel.nr. 06-11564035. 

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 de 

exploitatie sluitend te maken. Er wordt een besteding voor de vereniging gezocht. 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 of machines. 

 

De inleg is 50 euro per seizoen welke in twee termijnen wordt geïncasseerd van uw rekening. 

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. 

 

##### 

 

http://www.vriendenloterij.nl/klantenservice/contactformulier.htm
http://www.vriendenloterij.nl/
mailto:vrienden@vvloenermark.nl

