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 VAN DE VOORZITTER 

 

Seizoen 2022 - 2023 

Het nieuwe seizoen is voor alle teams een paar weken onderweg als ik dit 
schrijf. Het belooft een mooi seizoen te worden. In dit informatieboekje kun 
je alle relevante informatie vinden voor leden, ouders van jeugdleden, 
leiders, trainers en overige vrijwilligers en supporters van V.V. Nagele. 

Ons eerste elftal komt dit seizoen uit in de 4e klasse A Noord. Na de 
promotie van vorig jaar dus een klasse hoger en daar was Nagele 1 en de 
gehele vereniging eigenlijk wel aan toe. Gelukkig is het dan ook vorig 
seizoen gelukt om te promoveren na een 5-1 zege in de nacompetitie op 
SETA uit Musselkanaal, een top prestatie. 

Nagele 2 gaat in dezelfde klasse uitkomen als vorig seizoen. Dit 
vriendenteam heeft weer een aantal nieuwe spelers in de gelederen en ze 
zullen er ongetwijfeld een mooi en gezellig seizoen van gaan maken.  

Naast de standaardteams beschikken we ook dit jaar over een 35+ team 
die op vier vrijdagvonden in het het najaar en vier vrijdagavonden in het 
voorjaar 7 tegen 7 speelt tegen andere polderteams. 

Bij de jeugd hebben we dit seizoen acht teams. Te weten: JO19, JO15, 
JO14, JO12, JO10, JO9, JO8 en de nieuwste talentjes JO7. 

Kortom, weer heel wat teams die elke zaterdag de wei ingaan. Rest mij 
niets anders te zeggen dan dat ik een ieder een sportief, gezellig en 
blessurevrij seizoen toewens. 

Thomas Keur, 

Voorzitter V.V. Nagele 
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ALGEMENE INFORMATIE 

In dit boekje is alle relevante informatie vastgelegd voor ouders van 
jeugdspelers, jeugdspelers, leiders, trainers en spelers van V.V. Nagele. 
Het is de bedoeling dat een ieder kennisneemt van deze informatie. Dit 
boekje zal aan het begin van ieder seizoen geactualiseerd worden. Wij 
proberen te zorgen dat dit boekje in zoveel mogelijk informatie voorziet, 
echter mocht u vragen hebben kunt u zich altijd wenden tot een bestuurslid 
dan wel een vraag stellen via vvnagele@hotmail.com. 

Uiteraard kan een vereniging niet bestaan zonder de talloze vrijwilligers en 
sponsoren die zich keer op keer inzetten voor de vereniging. Wij zijn dan 
ook continu op zoek naar vrijwilligers en sponsoren die iets willen 
betekenen voor de vereniging. Voelt u zich geroepen om iets voor de 
vereniging te doen? Laat het ons weten via vvnagele@hotmail.com of via 
een van de bestuursleden. 

Wij wensen iedereen veel speelplezier bij V.V. Nagele! 

WIE / WAT IS V.V. NAGELE? 

V.V. Nagele is opgericht in 1956. Wij zijn een voetbalvereniging die vindt 
dat plezier in voetbal en een goede sfeer voorop moet staan. Dit alles 
gecombineerd met zo goed mogelijke resultaten. Voor de jeugd betekent 
dit dat iedereen een kans heeft om in het eerste elftal te komen, mits het 
talent er is en de wil is om dat doel te bereiken. Dat is ook een van de 
redenen om te proberen om voor onze jeugd al het mogelijke te doen om 
ze aan de club te binden. In dit kader wordt ook veel gedaan aan trainingen 
door mensen die zelf ook gevoetbald hebben of nog steeds voetballen. 

BESTUUR 

Voorzitter:    Thomas Keur   06-29514624  
Secretaris:    Vacant          
Penningmeester:   Marjolein Kreulen 06-28542781 
Wedstrijdsecretaris:  Corine de Vries  06-24990395 
Jeugdzaken:    Kees van de Velde 06-18474713 
Seniorenzaken:   Vacant 
Facilitaire zaken:   Remon Kappers  06-23691101      
Algemene zaken:  Jochem Plat    06-83204233 

Het emailadres van VV Nagele is: vvnagele@hotmail.com  
Het emailadres voor de website is: webmaster@vvnagele.nl  
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COMMISSIES 

JEUGDCOMMISSIE (JC) 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het organisatorische gedeelte 
van het jeugdvoetbal. Tot de taken behoren de jeugdcompetitie, zorgen 
voor en begeleiden van leiders, scheidsrechters, toernooien en contacten 
met de KNVB en andere clubs. 

De jeugdcommissie bestaat uit: 

Steven van Mourik    06-48179707    
Marjolein Hiddinga    06-19596194 

Het emailadres van de jeugdcommissie is jc@vvnagele.nl 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie verzorgt gedurende het seizoen een aantal 
activiteiten voor zowel de jeugd als de senioren. Dit zijn onder andere het 
schoen zetten met sinterklaas, het paaseieren zoeken, een seniorenavond, 
de jaarlijkse familiedag voor jong en oud en het welbekende rad van 
avontuur met regelmatig schitterende prijzen. Tot ziens op een van de 
activiteiten! 

De activiteitencommissie bestaat uit: 
Koen Westervoorde    06-46851276 
Leon Rienks     06-30661525 

SPONSORCOMMISSIE 

Sportsponsoring heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Amateurverenigingen kunnen de inkomsten uit sponsoring 
niet meer missen. 

De sponsorcommissie bestaat uit: 

Toine Giessen     06-57356505 
Thomas Keur    06-29514624 

Het emailadres van de sponsorcommissie is sponsoring@vvnagele.nl 

KANTINECOMMISSIE 

Niets lekkerder dan een bakje koffie of thee in de rust en een hapje en 
drankje na de wedstrijd. In onze kantine is het goed vertoeven. 

De kantinecommissie bestaat uit: 
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Niels Vegterlo (inkoop)     
Esther Hupkes (kantinerooster)    06-13741828 

Het emailadres van de kantinecommissie is kantinenagele@hotmail.com 

ONTVANGSTCOMMISSIE 

Wanneer het 1e elftal thuis speelt zijn er leden van de ontvangstcommissie 
aanwezig die zorgen voor een plezierige ontvangst van de tegenstander en 
KNVB-scheidsrechter. Dit alles met succes, van bezoekende verenigingen 
en uit het rapport van de KNVB blijkt dat de ontvangst als erg plezierig wordt 
ervaren. 

REGLEMENT / AANDACHTSPUNTEN 

Om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden, kunnen wij uiteraard niet om 
een reglement en/of aandachtspunten heen. Hieronder worden de punten 
een voor een doorlopen. Het is belangrijk dat een ieder notie neemt van 
deze punten. Door deze zaken na te leven kunnen we er voor zorgen dat 
voetballen voor iedereen leuk is en blijft. 

1. Afmelden wedstrijd: Wanneer een speler niet in staat is deel te nemen 
aan een wedstrijd, dient dit zo spoedig mogelijk doorgegeven te 
worden aan de leider van het desbetreffende elftal. Informatie over de 
leiders vindt u in het hoofdstuk Elftallen in het informatieboekje van 
V.V. Nagele. Het is in ieders belang dit zo snel mogelijk te doen daar 
wedstrijden alleen doorgang kunnen hebben bij voldoende spelers. 
Gebeurt dit tijdig dan is het vaak nog mogelijk vervanging te regelen. 

2. Het is gebruikelijk na de wedstrijd te douchen. Zorg dus voor 
douchegerei. Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zich doucht. 

3. De kleedkamers dienen na gebruik schoon en netjes achtergelaten te 
worden. Dit geldt uiteraard ook wanneer leden van V.V. Nagele bij 
andere verenigingen spelen. 

4. Pupillen kunnen beginnen met trainen wanneer zij de leeftijd van 5 
jaar hebben. Vanaf 6 jaar kunnen zij deelnemen aan wedstrijden. 

5. Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de 
maand juni. Hier tussen is er in de maand januari een winterstop 
waarbij er getracht wordt enkele keren zaalvoetbal te spelen (alleen 
voor de jeugd en pupillen). In de maand mei wordt er meestal 
meegedaan aan een of meerdere toernooien, terwijl er aan het einde 
van het seizoen meestal een leuke dag wordt georganiseerd voor alle 
pupillen en een deel van de junioren. 

6. Wanneer pupillen/jeugdspelers/spelers last hebben van 
gezondheidsproblemen dan wel medicijnen gebruiken, dient dit van te 
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voren aan de leider gemeld te worden. Deze kan hier dan rekening 
mee houden. Geef aan wat wel en niet kan. 

7. Voor aanvangstijden van wedstrijden/trainingen wordt elk lid 
geïnformeerd door zijn of haar leider. 

8. De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld. Het 
uitgangspunt is dat de spelers op leeftijd worden ingedeeld. Extra 
talentvolle/ambitieuze spelers kunnen in een hoger team komen, 
waarbij van de leeftijdsindeling wordt afgeweken. De 
jeugdcoördinator/ seniorencoördinator zullen in overleg de indelingen 
vaststellen. Dat hiermee niet aan alle wensen tegemoet gekomen kan 
worden moge voor zich spreken daar uiteindelijk wel gevoetbald dient 
te worden met complete teams. De coördinatoren hebben hierin dus 
het laatste woord. 

9. Als speler van V.V. Nagele ontvang je voor elke wedstrijd een tenue. 
Wees hier zuinig op daar dit door sponsoren/vereniging ter 
beschikking is gesteld. Afhankelijk van welk team wordt de kleding per 
toerbeurt gewassen dan wel tegen vergoeding bij iemand 
aangeboden. Wanneer de kleding per toerbeurt gewassen dient te 
worden vragen wij hiervoor uw medewerking. Wanneer de kleding 
tegen vergoeding door iemand gewassen wordt vragen wij hiervoor 
een bijdrage. De voetbalschoenen dienen zelf aangeschaft te worden 
evenals scheenbeschermers, tas en trainingskleding. De mogelijkheid 
bestaat om bij V.V. Nagele clubkleding te bestellen 

10. Voor de vaste keeper van ieder elftal bestaat er de mogelijkheid om 
eens per jaar tegen vergoeding keepershandschoenen aan te 
schaffen. De vergoeding bedraagt voor pupillen/ junioren € 20,- en 
voor de senioren € 50,-. De vergoeding geld voor 1 volledig 
speelseizoen (voor- en najaar). De oorspronkelijke aankoop bon dient 
te worden ingediend bij de penningmeester.  

11. V.V. Nagele heeft een activiteitencommissie. Deze organiseert tal van 
activiteiten, enkele voorbeelden hiervan zijn het rad van avontuur, 
Sinterklaas, eieren zoeken met Pasen, etc. Een aantal activiteiten 
komt ieder jaar terug en andere activiteiten wisselen per seizoen. Ook 
hier geldt natuurlijk weer dat vrijwilligers niet gemist kunnen worden! 
Geef u op bij de activiteiten commissie via vvnagele@hotmail.com 

12. Voor het vervoer bij uitwedstrijden kan het zijn dat er gereden dient te 
worden. In het geval van pupillen/jeugdspelers vragen wij hiervoor de 
medewerking van de ouders. Het is gebruikelijk dat er bij toerbeurt 
gereden wordt. 

13. Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient via de website te 
gebeuren.  
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14. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per seizoenshelft. Het 
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging 
dient de contributie voor de lopende seizoenshelft te worden voldaan.  

15. Zowel bij trainingen als bij wedstrijden is het alleen trainers en leiders 
toegestaan ballen uit het ballenhok te pakken. Van de trainers en 
leiders wordt verwacht dat de gebruikte materialen weer netjes 
worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Tel hierbij de 
ballen bij aanvang en stuur als een bal in het bos wordt geschoten bij 
wedstrijden een wisselspeler hier direct naar toe om de bal te zoeken. 

16. Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal, wordt er een pupil van de 
week aangewezen.  De volgorde van aanwijzen geschied willekeurig 
en uiteraard zal er geprobeerd worden iedereen aan de beurt te laten 
komen. De pupil van de week mag de aftrap verrichten, wordt 
geïnterviewd (terug te lezen op het prikbord in de kantine) en krijgt 
iets lekkers te eten/drinken. 

17. Eens per jaar worden door de leden van V.V. Nagele loten verkocht 
van de grote Clubactie. Voor de jeugdleden gaat dit onder begeleiding 
van senior leden of ouders. Het is gebruikelijk dat alle leden hier aan 
meewerken. Dit geldt ook voor ouders in het geval er begeleiders te 
weinig zijn. 

18. (Senior)leden kunnen gedurende het seizoen worden ingedeeld door 
de onderhoudscommissie om deel te nemen aan de klussendag of 
aan andere onderhoudsactiviteiten. Dit soort activiteiten behoort ook 
tot het draaiend houden van de vereniging Door allemaal wat te doen, 
blijft onze accommodatie netjes en kunnen we hier nog vele jaren met 
plezier gebruik van maken.  

19. Senior – en juniorleden worden gedurende het seizoen ingepland om 
als scheidsrechter op te treden tijdens pupillen wedstrijden. Van de 
Senior- en Juniorleden wordt verwacht dat zij hieraan medewerking 
verlenen. Indien men niet kan, wordt men geacht zelf voor vervanging 
te zorgen. 

20. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te nuttigen in de 
kantine.  

21. In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht en wordt geen 
alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. 

22. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. 
Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de 
voetbalbeleving van kinderen. Helaas echter houden veel ouders het 
niet bij aanmoedigen van hun kinderen. De kinderen worden al snel 
een verlengstuk van de beleving van de ouders. Aanmoedigingen 
worden dan aanwijzingen en voordat iemand het in de gaten heeft, 
staan er tweemaal zoveel coaches langs de lijn als er voetballers in 
het veld lopen. Dit geldt uiteraard ook voor de benadering van 
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scheidsrechters. Misschien bent u het niet altijd met hem of haar eens, 
maar bedenk dat een scheidsrechter ook maar een mens is en dus 
ook fouten kan maken! Bovendien zijn het allemaal vrijwilligers, vaak 
(jonge) leden van onze vereniging die zich in hun vrije tijd inzetten om 
uw kind te laten voetballen. 

23. V.V. Nagele tolereert géén discriminatie in en/of rond het veld. Het 
bestuur zal hier de komende jaren extra op letten. Bij constatering 
wordt de desbetreffende persoon voor bepaalde tijd uitgesloten van 
deelname aan wedstrijden. 

GEDRAGSCODE  

Ter aanvulling van het reglement/aandachtspunten van de vereniging, heeft 
het bestuur van V.V. Nagele een gedragscode opgesteld. Doel van deze 
gedragscode is aan te geven welk gedrag bij V.V. Nagele wordt verwacht, 
de gedragscode geldt voor iedereen. 

Gedrag tijdens de wedstrijd 
1. Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken. 
2. Bij aanvang van de wedstrijd stelt de leid(st)er zich aan de leider/ster 

van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor. 
3. In het veld toont men respect voor elkaar en elkaars bezittingen. 
4. Sportief gedrag, dit betekent niet vloeken of schelden, geen 

discriminerende opmerkingen. 
5. De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas. 
6. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie. 
7. Volg de spelaanwijzingen van de leider/ster of trainer/ster op. 

Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling. 
8. Na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud. 
9. Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee rondlopen maar 

bespreek het met je leider/ster of trainer. 
10. De aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld. 
11. De toeschouwers moedigen aan en bemoeien zich niet met de 

wedstrijdleiding. 

Gedrag buiten de wedstrijd 
1. Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd. 
2. Ouders en verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding 

van hun kinderen in uitwedstrijden. Vooraf is er overleg met de 
leid(st)er hoe het vervoer georganiseerd is. 

3. Afmelden altijd persoonlijk bij de leider/ster, niet via vriendjes etc. 
4. Verzamelen op de door de leider/ster afgesproken tijd en plaats. 
5. Na afloop van de wedstrijd wordt er in de kleedkamer verzameld. 
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Persoonlijke verzorging 
1. Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen. 
2. Wees zuinig op materialen van de club en tenues welke je van de club 

gebruikt. 
3. Het dragen van horloges, ringen, kettingen etc. zijn tijdens de 

wedstrijd verboden. 
4. Douchen na de wedstrijd is verplicht. 

Kleedkamers 
1. Het team zorgt ervoor dat de kleedkamers na de wedstrijd en/of 

training schoon achter gelaten worden. Dit geldt ook voor 
uitwedstrijden. 

2. De leid(st)er en/of train(st)er controleert of de kleedkamer schoon is. 
3. Ook wordt de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en zo 

nodig schoon gemaakt. 
4. Bij thuiswedstrijden wordt van tevoren gekeken of de kleedkamer in 

orde is. 
5. In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af. 
6. In de kleedkamer wordt niet gevoetbald. 
7. Roken in de kleedkamer is ten strengste verboden. 
8. Het uitslaan en schoonmaken van voetbalschoenen dient buiten de 

kleedkamer te gebeuren op de daarvoor bestemde plaatsen. Het vuil 
moet persoonlijk opgeruimd worden. Voetbalschoenen mogen niet 
tegen de muren schoon geslagen worden. 
 

CONTRIBUTIE 

De contributies worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering in 
november vastgesteld. De contributies worden via automatische incasso 
geïnd en worden eens per kwartaal ingehouden. Er gelden de volgende 
contributies: 

T/m 9 jaar    €24,50 per kwartaal 
10 t/m 13 jaar    €27,50 per kwartaal 
14 t/m 17 jaar    €30,50 per kwartaal 
18 t/m 19 jaar    €36,50 per kwartaal 
Senioren    €50,00 per kwartaal 

SPEELDAGENKALENDER 

Voor de speeldagenkalender kun u onze website raadplegen.  
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TEAMS V.V. NAGELE 

Voor het seizoen 2022-2023 heeft V.V. Nagele de volgende teams 
ingeschreven: 

SENIOREN 

Nagele 1    
Speelduur:  2 x 45 minuten 
Wedstrijdvorm:   11 tegen 11 
Trainer:   Peter Wiesenekker  06-38208920 
Assistent trainer: Allard van der Wiel  06-13003372  
Leider:    Stef Prins   06-10869551 
Trainingstijd:   Di en Do 20:00 – 21:30 uur 

Nagele 2    
Speelduur:  2 x 45 minuten 
Wedstrijdvorm:  11 tegen 11 
Trainer:   Peter Wiesenekker  06-38208920 
Leider:   Harm Jan Hospers  06-83126501 
Trainingstijd:   Di en Do 20:00 – 21:30 uur 

Nagele 35+ 
Wedstrijdvorm:  7 tegen 7 (op de vrijdagavond) 
Leider:   Michiel Eilander   06-10657574 
Trainingstijd:  Wo 20:30 – 22:00 uur 
 

JUNIOREN 

Nagele JO19-1    
Speelduur:  2 x 45 minuten 
Wedstrijdvorm:  11 tegen 11 
Trainer:   Pim Withaar en Koen Westervoorde 
Leider:    Steven van Mourik   06-48179707 
Leider:    Dolf Riks   06-53272040  
Trainingstijd:   Di en Do 18:45 – 19:45 uur 

Nagele JO15-1    
Speelduur:  2 x 35 minuten 
Wedstrijdvorm:   11 tegen 11 
Trainer:   Harm Jan Hospers en Peter Smits  
Leider:    Laurens Bloo    06-11650469  
Leider:   Marjolein Hiddinga  06-19596194 
Trainingstijd:   Ma en Wo 19:00 – 20:00 uur   
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Nagele JO14-1    
Speelduur:  2 x 35 minuten 
Wedstrijdvorm:  11 tegen 11 
Trainer:   Gert Jan Hulsman en Cas Schutte 
Leider:    Kees van de Velde  06-18474713  
Leider:   Gert Jan Hulsman    06-15119599  
Trainingstijd:   Ma 19:00-20:00 uur, Wo 19:30-20:30 uur 
 

PUPILLEN 

 

Nagele JO12-1    
Speelduur:  2 x 30 minuten 
Wedstrijdvorm:  8 tegen 8 
Trainer:   Gert Jan Hulsman en Harm Jan Hospers 
Leider:    Peter Dijkstra   06-52471126 
Trainingstijd:   Wo 18:30 – 19:30 uur 
 

Nagele JO10-1    
Speelduur:  2 x 25 minuten 
Wedstrijdvorm:  6 tegen 6 
Trainer:   Steven van Mourik en Wilco van der Sar 
Leider:    Alwin Beuving   06-28907706 
Trainingstijd:   Wo 18:00 – 19:00 uur 
 

Nagele JO9-1    
Speelduur:  2 x 20 minuten 
Wedstrijdvorm:  6 tegen 6 
Trainer:   Steven van Mourik en Wilco van der Sar  
Leider:    Mark Hiddinga   06-52568512  
Trainingstijd:   Wo 18:00 – 19:00 uur 
 

Nagele JO8-1    
Speelduur:  2 x 20 minuten 
Wedstrijdvorm:  6 tegen 6 
Trainer:   Steven van Mourik en Wilco van der Sar  
Leider:    Wilco van der Sar  06-51634188 
Trainingstijd:   Wo 18:00 – 19:00 uur 
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Nagele JO7-1    
Speelduur:  12 minuten 
Wedstrijdvorm:  4 tegen 4 
Trainer:   Allard van der Wiel    
Leider:    Theo Stam   06-13367640  
Trainingstijd:   Wo 18:00 – 19:00 uur 
 

De contactpersoon voor de senioren is Thomas Keur  

De contactpersoon voor de junioren en pupillen is Kees van de Velde. 

AANMELDEN / OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap van V.V. Nagele gaat via 
de website www.vvnagele.nl onder het kopje lidmaatschap.  

VV Nagele verplicht zich inzake de privacywetgeving u over het volgende 
te informeren:  

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden 
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging i.v.m. alle reguliere 
verenigingsactiviteiten en worden met respect beheerd. Tevens worden 
deze gegevens doorgegeven aan de KNVB i.v.m. de aanmelding als lid. Bij 
uw aanmelding als lid middels dit formulier bent u ermee op de hoogte dat 
de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, 
marketing- en onderzoeksactiviteiten. 

Verder kunt u de privacy verklaring van V.V. Nagele vinden op onze website 
en wordt u geacht deze door te lezen. 

SPONSORING 

Voetbalvereniging Nagele biedt verschillende sponsormogelijkheden. Zo 
heeft de vereniging een hoofdsponsor, elftalsponsoren, jeugdsponsoren, 
reclamebordsponsoren, etc. Alle sponsoren steunen de vereniging op 
financieel gebied en dit is voor een vereniging als Nagele van essentieel 
belang. 

Hoofdsponsor:   Batjes Wonen 
Nagele 2:   Sortas Recycling 
Nagele 35+:  Autobedrijf Woltinge en Samon Ellens  
Jeugdsponsor:   Klif18 

Reclamebord sponsoren 

http://www.vvnagele.nl/
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Langs het hoofdveld van de vereniging hangen reclameborden. Bedrijven 
uit de omgeving ondersteunen op deze manier de vereniging en vergroten 
tegelijkertijd de naamsbekendheid van het bedrijf. Het gaat om een 
sponsorbijdrage van €135,- per jaar. Het eerste jaar komen hier de kosten 
van de aanschaf overheen.  

Narrowcasting 
In de kantine hangt een  grote flatscreen televisie met de mogelijkheid voor 
reclame van onze sponsoren. Tussendoor wordt clubinformatie getoond 
(uitslagen, programma, nieuwsberichten, standen etc.). De bedrijfslogo’s 
en/of reclame komen regelmatig terugkerend in beeld. Kosten hiervan 
bedragen € 175,- per seizoen. 

Club van vijftig 
Voetballiefhebbers, oud-leden, en overige particulieren die de club een 
warm hart toedragen, hebben de mogelijkheid om lid te worden van de Club 
van Vijftig. Dit houdt in dat u de vereniging jaarlijks €50,- doneert en met u 
naam op het bord in de kantine wordt vermeld. De opbrengst hiervan wordt 
gebruikt om het complex en de trainingsfaciliteiten te verbeteren.  
 

Contact 
Heeft uw bedrijf interesse in een reclamebord, narrowcasting, wilt u lid 
worden van de Club van Vijftig, wilt u een wedstrijdbal sponsoren of wilt u 
de vereniging op een andere manier ondersteunen? Laat dit dan weten aan 
de sponsorcommissie: Toine Giessen (06-57356505) of  Email: 
sponsoring@vvnagele.nl 
 
Zie onze website voor meer informatie. 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

Onze voetbalvereniging streeft ernaar om een veilige, sociale en plezierige 
sportvereniging te zijn. Om dit te kunnen waarborgen heeft V.V. Nagele 
sinds 2017 een vertrouwenscontactpersoon, dit is Lousan Withaar. Lousan 
heeft bij het NOC NSF de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd. Als 
vertrouwenscontactpersoon hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan 
een veilige, sociale en plezierige vereniging. Als VCP is zij onafhankelijk en 
geen lid van het bestuur. Zie voor meer informatie https://vvnagele.nl/over-
v-v-nagele/vertrouwenspersoon/.  

Het e-mailadres van de vertrouwenscontactpersoon is 
vertrouwenspersoonvvnagele@hotmail.com    

 

mailto:sponsoring@vvnagele.nl
https://vvnagele.nl/over-v-v-nagele/vertrouwenspersoon/
https://vvnagele.nl/over-v-v-nagele/vertrouwenspersoon/
mailto:vertrouwenspersoonvvnagele@hotmail.com
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VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 

Bestuursleden, trainers, leiders en commissieleden dienen een VOG te 
kunnen overleggen alvorens desbetreffende functie te kunnen uitoefenen 
bij V.V. Nagele. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon 
geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen 
van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een 
sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed 
gedrag. Door het verplicht stellen van een VOG voor onze vrijwilligers 
verkleinen we de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze club. 
Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een 
functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen 
garanties, maar op deze wijze laten we wel zien dat we de veiligheid van 
onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen. Als sportvereniging 
kunnen we een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor 
onze vrijwilligers. 

VERPLICHTE KANTINEDIENSTEN  

Als ouder of verzorger van een jeugdlid wordt u ingedeeld om 
kantinediensten te draaien op de zaterdagmorgen of middag. Wanneer wij 
de speelschema’s van de KNVB hebben ontvangen maken wij een indeling. 
Wij begrijpen dat dit soms niet strookt met uw agenda. Wij vragen u zelf een 
vervanger te zoeken of te ruilen met een ander. Het is niet de bedoeling dat 
het jeugdlid zelf achter de bar komt te staan zonder supervisie van zijn/haar 
ouder of verzorger. Seniorenleden zullen ook ingedeeld worden om 
kantinediensten te draaien. Hierbij wordt rekening gehouden met hun eigen 
wedstrijden. 

WEBSITE 

V.V. Nagele beschikt over een actuele website. Het adres van de website 
is www.vvnagele.nl 

Om de website zoveel mogelijk up-to-date te houden stellen wij het zeer op 
prijs dat er zoveel mogelijk wedstrijdverslagen ingezonden worden. De 
verantwoording hiervoor ligt bij de leiders van de diverse teams.  
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TOT SLOT 

Rest ons niets anders dan een ieder een sportief en gezellig seizoen toe te 
wensen. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur V.V. Nagele 

 

 


