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Informatieblad voor jeugdleden | seizoen 2021-2022 
 

Informatievoorziening:  
 Ieder team heeft/krijgt een Whats-App groep die gezien moet worden als informatiebron voor de spelers en/of 

ouders. Een eenvoudige manier om centraal te kunnen communiceren over voorbereidingen, wedstrijdzaken, 
afgelastingen, etc. 

 Iedere week plaatsen wij een weekbrief op de website (www.vvmelissant.nl) waarin het wedstrijdprogramma 
en de tijd van aanwezig zijn vermeld staat. 

 In de Google Play Store / App Store kunt u de Voetbal.NL app of Voetbal Assist Club App downloaden voor meer 
informatie omtrent de wedstrijden. 

 
Trainingen:  
 Ieder team heeft zijn vaste trainingstijd(en) gedurende het seizoen. Het voetbalseizoen loopt vanaf eind 

augustus tot aan begin juni. Rondom de schoolvakanties bepalen de trainers zelf of er getraind wordt of niet. 
 De start van de trainingen ( week 34) aankomend seizoen wordt communiceert door de begeleiding van het 

team. 
 Benodigdheden: voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleding. 
 Afmelden: we willen u vragen uw kind, in geval van afwezigheid, tijdig af te melden. Uitzonderingen daargelaten, 

uiterlijk voor 16.00 op de dag van de training en wanneer mogelijk liefst nog eerder. 
 Houd rekening met de weersomstandigheden. Bij slecht weer kan de training eerder afgelopen zijn of zelfs 

afgelast worden. Een eventuele afgelasting zal via de Whats-App groep worden doorgegeven. 
 Wij adviseren uw kind na iedere training te laten douchen. Het dragen van badslippers tijdens het douchen is 

ten zeerste aanbevolen. Voor meisjes is er een aparte kleedkamer. 
 Gelieve de jongste jeugd (JO7/JO8) te assisteren tijdens het omkleden. 
 Na de training staat er in de kantine iets te drinken voor de kinderen. 
 Het is verboden om met voetbalschoenen de kantine te betreden. 
 Voor het schoonmaken van de voetbalschoenen kun je de daarvoor buiten opgestelde borstels gebruiken. 
 De kleedkamers worden na gebruik schoon achtergelaten. De trainers zullen hierop toezien. 
 
Wedstrijden:  
 Het voetbalseizoen loopt vanaf eind augustus tot aan begin juni. Het wedstrijdprogramma is te vinden in de 

weekbrief op de website (www.vvmelissant.nl). Het kan voorkomen dat er (plots) wedstrijden worden ingelast 
of afgelast. Dergelijke wijzigingen zullen via de Whats-App groep worden doorgegeven. 

 Alle teams voetballen in een tenue van de vereniging. Het wassen van het tenue gaat op toerbeurt. In de tas van 
het tenue zit een lijst waarop vermeld staat wie er aan de beurt is om het tenue te wassen. Wanneer u aan de 
beurt bent geweest kunt u de datum invullen op de lijst. 

 Benodigdheden: voetbalschoenen en scheenbeschermers. 
 Het rijden naar uitwedstrijden wordt op toerbeurt geregeld door de ouders onderling. De leider(s) van het team 

coördineren de organisatie hiervan. Zij houden een lijstje bij en informeren tijdig wanneer wie zijn/haar rijbeurt 
heeft. Mocht uw rijbeurt een keer ongelegen komen, dan vragen wij u zelf te ruilen met één van de andere 
ouders. 

 Afmelden: we willen u vragen uw kind, in geval van afwezigheid, tijdig af te melden. Uitzonderingen daargelaten, 
uiterlijk de dag voor de wedstrijd en wanneer mogelijk liefst nog eerder. Zo heeft de leider van het team de tijd 
een speler uit een ander team ter vervanging te regelen. Immers, met te weinig spelers gaat de wedstrijd niet 
door. 
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 Wij adviseren uw kind na iedere wedstrijd te laten douchen. Het dragen van badslippers tijdens het douchen is 
ten zeerste aanbevolen. Voor meisjes is er een aparte kleedkamer beschikbaar. 

 Gelieve de jongste jeugd (JO7-JO8) te assisteren tijdens het omkleden. 
 Bij thuis-, maar zeker ook bij uitwedstrijden wanneer we te gast zijn op een andere vereniging, zorgen we dat we 

de kleedkamers te allen tijde (bij winst of verlies) netjes achterlaten. 
 
Langs de lijn:  
 Geef blijk van belangstelling. Probeer zoveel als mogelijk is mee te gaan naar de training of wedstrijd van uw 

zoon of dochter. 
 Moedig de kinderen aan, maar laat het coachen aan de leiders over. Let a.u.b. op uw taalgebruik. U weet: goed 

voorbeeld doet volgen. 
 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u dus niet met zijn/haar beslissingen. 
 Blijf positief, zeker ook bij verlies. Wordt niet boos maar steun uw kind en de andere kinderen. 
 
Overige: 
 Voor ieder lid stelt de vereniging een trainingsjas en tas beschikbaar. Dit materiaal blijft in eigendom van de 

vereniging. De tassen kunnen gebruikt worden rondom wedstrijden en trainingen. De pakken zijn alleen bedoeld 
voor gebruik rondom wedstrijden. Het is dus niet de bedoeling dat er in een trainingspak van de voetbal wordt 
getraind of dat deze in privé-tijd wordt gebruikt. Contactpersoon: Christian Nagtegaal – 
jeugdcommissie@vvmelissant.nl.  

 
Pupil van de week: 
 De spelertjes van de JO8 zijn bij thuiswedstrijden van ons 1e elftal om de beurt Pupil van de Week. Op de 

weekbrief wordt vermeld wie er aan de beurt is. Is uw kind aan de beurt dan meldt hij/zij zich om 13.30 uur bij 
de trainer of leider van het 1e Ze worden eerst voorgesteld aan de spelers van het 1e elftal en mogen daarna 
meedoen met de warming up. Vlak voor de wedstrijd gaan de spelers naar binnen en gaan de spelertjes naar de 
scheidsrechter. Hierna komen ze samen met de scheidsrechter het veld op. Ze nemen de aftrap en proberen het 
eerste doelpunt voor Melissant te scoren. Hierna gaat de wedstrijd beginnen en nemen de jeugdspelertjes 
plaats in de dug-out. In de rust krijgen ze wat te drinken en iets lekkers en na afloop van de wedstrijd krijgen ze 
nog een presentje. Hierna zit de dag erop. Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, dan vragen wij u dit door te 
geven aan de leider van de JO8. 

 Benodigdheden: voetbalschoenen en scheenbeschermers + warme kleding. 
 
Steentje bijdragen?: 
Onze vereniging bestaat dankzij de belangeloze inzet van een groot team vrijwilligers. Om dit zo voort te kunnen 
blijven zetten, zijn wij altijd op zoek naar bereidwillige ouders die dit team willen komen versterken. Mocht u graag 
een steentje bijdragen, geef dit dan even door aan één van de leiders of een lid van de jeugdcommissie. 
 
Tot slot: 
Alle leden van de jeugdcommissie zijn +- 3x per week op de voetbal, daar kunt ons uiteraard aanspreken met uw 
vragen of opmerkingen. Ook zijn wij per mail te bereiken via jeugdcommissie@vvmelissant.nl. 
 
Wij willen u allen een fijn seizoen toe wensen. 
 
Namens de leden van de jeugdcommissie v.v. Melissant, 
Ron van Neck, Peter Dijkgraaf, Christian Nagtegaal, Tim Vreeker, Marc Vroegindeweij 
 


