
Waardering van bijzondere prestaties 

Ontwerper: Femke Stultiens en Joep Gommans 
Aangepast door Peter Janssen, augustus 2019 

Uitvoering bij kampioenschap: coördinator betreffende team 

 
1 ONDERWERP 

Hoe om te gaan met kampioenen en andere bijzondere prestaties 

2 DOEL 

Zoveel als mogelijk, gelijke behandeling bij het behalen van kampioenschappen, verdeling naar jeugd 
en senioren.  

3 BESLUIT 
 
 Kampioenschappen 
 Standaardteam senioren 
 200 consumptiebonnen en schaal 100 minisnacks 
 Mogelijkheid bijkopen consumptiebonnen gereduceerd tarief van € 1,70 
 Uitnodigen teamsponsor kampioenswedstrijd en huldiging 
 Bloemen voor trainers en begeleiders t.w.v. 10 euro (aankoop bij sponsoren) 
 Kampioensreceptie inclusief 10 consumptiebonnen p.p. spelers en begeleiders 
 Bezoekers kampioensreceptie ontvangen 2 consumptiebonnen 
 Vermelding op website inclusief kampioensfoto 
 Verstrekken kampioenshirts/polo’s door coordinator 
 Aanwezigheid afvaardiging bestuur en/of commissie voetbalzaken 
 
 Seniorenteams (m.u.v. standaardteam) 
 200 consumptiebonnen en schaal 100 minisnacks 
 Mogelijkheid bijkopen consumptiebonnen gereduceerd tarief van € 1,70 
 Uitnodigen teamsponsor kampioenswedstrijd en huldiging 
 Bon voor trainers en begeleiders t.w.v. 10 euro (aankoop bij sponsoren, overleg met 
              commissie sponsorzaken) 
 Vermelding op website inclusief kampioensfoto 
 Aanwezigheid afvaardiging bestuur en/of commissie voetbalzaken 

  
Junioren (JO15 en ouder) 
50 consumptiebonnen en schaal minisnacks (halve competitie) 
Mogelijkheid bijkopen consumptiebonnen gereduceerd tarief van € 1,70 
Bon voor trainers en begeleiders t.w.v. 10 euro (aankoop bij sponsoren, overleg met 
commissie sponsorzaken) 
Kortingskaarten Johan Cruijff Schaal 
Uitnodigen teamsponsor kampioenswedstrijd en huldiging 
Kampioensreceptie inclusief 2 consumptiebonnen spelers en begeleiders 
Vermelding op website inclusief kampioensfoto 
Aanwezigheid afvaardiging bestuur en/of commissie jeugdzaken 
 



 
Pupillen (JO14 en jonger) 
Na afloop van de kampioenswedstrijd ranja  
Bon voor trainers en begeleiders t.w.v. 10 euro (aankoop bij sponsoren, overleg met  
commissie sponsorzaken) 
Bokaaltje t.w.v. max. 4,50 euro, te organiseren door betreffende coördinator  
Bezoek aan IJssalon Florence (kosten Florence en enkel voorjaarskampioenen) 
Kortingskaarten Johan Cruijff Schaal 
Uitnodigen teamsponsor kampioenswedstrijd en huldiging 
Kampioensreceptie inclusief 2 consumptiebonnen spelers en begeleiders 
Vermelding op website inclusief kampioensfoto 
Aanwezigheid afvaardiging bestuur en/of commissie jeugdzaken 
 
Tegenstanders 
Bloemen t.w.v. € 15 op kosten van de vereniging 
 

Periodekampioenschappen 
200 consumptiebonnen en schaal minisnacks 
  
Promotie 
Standaardteam senioren 
200 consumptiebonnen en schaal 100 minisnacks 
Mogelijkheid bijkopen consumptiebonnen gereduceerd tarief van € 1,70 
Uitnodigen teamsponsor promotiewedstrijd 
Bloemen/bon voor trainers en begeleiders t.w.v. 10 euro (aankoop bij sponsoren) 
Vermelding op website inclusief promotiefoto 
Huldigingsmoment met ouders, leden, supporters, sponsoren (intern) 
Aanwezigheid afvaardiging bestuur en/of commissie voetbalzaken 
 

Winnaar KNVB-beker 
Hiervoor zijn dezelfde richtlijnen van toepassing als bij een kampioenschap in de betreffende 
categorie. De receptie komt hierbij te vervallen.  
 

Interne periodekampioenschappen 
200 consumptiebonnen en schaal minisnacks op moment naar keuze 
Team kan 1x per seizoen een intern periodekampioenschap winnen 
 
Gouden Schoen Klassement 
Cadeaubon ter waarde van € 25  
Gouden schoen trofee  
Uitreiking tijdens Doedag 


