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Inleiding 
 
Het bestuur van de RVV Neptunus-Schiebroek wil in dit bulletin aan alle bestaande en nieuwe 
leden vertellen waar onze club voor staat, hoe wij binnen onze vereniging met elkaar om willen 
gaan en hoe wij dat alles in de dagelijkse praktijk met elkaar willen bereiken. Naast deze 
informatie is onze website een belangrijke bron waar de meest actuele zaken, zoals 
wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen, maar ook historische aangelegenheden staan 
vermeld. We willen dan ook graag dat de leden onze website zo mogelijk regelmatig bezoeken.  
Het beleid van de RVV Neptunus-Schiebroek heeft als motto:  

 

“Met elkaar, voor elkaar”. 
 
Het zal dan ook duidelijk zijn dat wij alle senioren, jeugdleden en hun ouders, maar ook de 
niet-spelende leden, bij de vele werkzaamheden die er binnen onze voetbalclub uitgevoerd 
moeten worden, willen betrekken. Alleen als we er samen de schouders onder zetten, kunnen 
we van onze club een fijne goed georganiseerde vereniging maken. De betrokkenheid van alle 
leden wordt hiermee verhoogd en dat versterkt het gevoel er samen voor te gaan en te staan. 
Overigens bestaat het bestuur van de vereniging geheel uit vrijwilligers! 
 
Vrijwillige hulp is al jaren gevraagd. Op vele terreinen wordt die hulp geboden en als zeer 
positief ervaren. Hierbij denken we o.a. aan de training en begeleiding van onze jeugd, aan het 
fluiten van wedstrijden, het verrichten van bardiensten en de verzorging van de website, maar 
we zijn nog niet waar we willen zijn.  
 
Een voetbalclub draaiende houden vergt meer inspanningen dan je in eerste instantie zou 
verwachten. De kantinemedewerk(st)er die zaterdagochtend om 8 uur jouw kopje koffie 
inschenkt, doet dat geheel vrijwillig, evenals de clubscheidsrechter die op het veld de wedstrijd 
in goede banen leidt. Dit zijn een paar voorbeelden van mensen die het leuk vinden om hun 
steentje bij te dragen aan de vereniging en daarvoor enorme waardering krijgen binnen onze 
club. Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten die ingevuld worden door vrijwilligers. Denk 
hierbij aan het onderhouden van het terrein, bardiensten, gastheerschap, het wassen van de 
shirts, het schoonmaken van de kantine en kleedkamers en het vervoeren van jeugdspelers 
naar uitwedstrijden. Ook zijn er diverse commissies waarin je je steentje kunt bijdragen (o.a. 
sponsoring, activiteiten). Kortom, keuze genoeg! 
 
Doel van onze club is om deze werkzaamheden zoveel mogelijk door eigen leden uit te laten 
voeren, want uitbesteden kost immers geld. Er zal naar gestreefd worden om de tijd die je zou 
willen besteden zo miniem mogelijk te houden (meer mag natuurlijk altijd) en te zorgen dat je 
ruim van te voren weet wat er gedaan moet worden en wanneer. Aan de ouders/verzorgers 
van onze jeugdleden vragen wij actief mee te leven met de eigen kinderen en hun team. 
Voorwaardelijk is dat de ouders in elk geval een evenredige bijdrage leveren aan het vervoer 
en de begeleiding van de jeugdteams. 
 
Om te kunnen garanderen dat de continuïteit van de club niet in gevaar komt en de 
werkzaamheden binnen de club niet op een klein groepje vrijwilligers neer komt, hebben wij 
het beleid “zelfwerkzaamheid” ingevoerd. In het kort komt dit er op neer dat we van onze 
leden verwachten dat zij zich inzetten voor de club en als zij dat niet willen of kunnen, de club 
de gelegenheid heeft om deze werkzaamheden uit te besteden. In het hoofdstuk “Beleid 
zelfwerkzaamheid” wordt verder uitgelegd hoe de zelfwerkzaamheid precies werkt en bij wie je 
je kunt aanmelden. 
 
Dit boekje is eenmalig uitgereikt aan alle bestaande en nieuwe leden. Het bestuur vraagt je 
dan ook dit boekje te bewaren. Daarnaast wordt jaarlijks een geheel bijgewerkte versie van dit 
boekje op onze website geplaatst. Veel leesplezier en … we rekenen op je! 
 
 
Het bestuur van de RVV Neptunus-Schiebroek  
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Gegevens vereniging 
 
Oorsprong: 

De RVV Neptunus-Schiebroek is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen Neptunus en de 
RVV Schiebroek ’94. Deze laatste vereniging  is daaraan voorafgaande in 1994 
ontstaan uit een fusie tussen S.I.O.D., de CS Unicum en D.E.S.V. Schiebroek. 
De officiële oprichtingsdatum is: 1 juni 1900, zijnde de oprichtingsdatum van de    
R.V. & A.V. Neptunus. 
 
 
Adresgegevens: 
 
RVV Neptunus-Schiebroek    Hazelaarweg 40  3053 PM  Rotterdam 
 
Postadres: 
RVV Neptunus-Schiebroek   Postbus 33124  3005 EC  Rotterdam 
 
 
Telefoon: 
 

Bestuurskamer:  010-4222497 
Clubhuis:    010-4224588 
 
Voor informatie over het wel of niet doorgaan van trainingen en wedstrijden kijk je 
eerst op de website, maar mag je ook bellen naar de bestuurskamer: 010-4222497. 
 
Voor afgelastingen kan je ook naar teletekst pagina 603 (West II) gaan. 
 
 
Internet: 

 
Onze website:  www.neptunus-schiebroek.nl  
Ons emailadres:  info@neptunus-schiebroek.nl  
 
 
 
Rekening: 

 
Voetbalvereniging: 
Banknummer NL 81 INGB 0000 0368 77 t.n.v. RVV Neptunus-Schiebroek te 
Rotterdam 
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Beleid vereniging    

“met elkaar, voor elkaar” 

 
De RVV Neptunus-Schiebroek is een voetbalvereniging in Rotterdam-Schiebroek waar 
jij of uw kind onder zo goed mogelijke omstandigheden en begeleiding op een hele 
fijne manier kan voetballen.  
 
Neptunus-Schiebroek wil een totaal voetbalpakket aanbieden en verzorgen ten 
behoeve van senioren, junioren, pupillen, dames/meisjes en G-Voetbal in de wijken 
Schiebroek, 110-Morgen en Hillegersberg op zowel de zaterdag als de zondag. Dit 
willen we bereiken op een financieel gezonde basis en met inzet en ondersteuning van 
alle leden, jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Tot nu toe is dat gelukt en aan dat 
beleid willen wij niet tornen.  
 
Voor de hoogste elftallen speelt het prestatieve element van de voetbalsport een 
duidelijke rol. Voor de korte termijn willen we met ons eerste zaterdagteam een 
stabiele tweede klasser zijn. Met het tweede selectie-elftal streven we naar een niveau 
dat in verhouding staat tot de indeling van het eerste team. Het tweede elftal is voor 
het merendeel een opleidingselftal. Voor de overige senioren ligt de nadruk op het 
recreatieve element van de voetbalsport. 
 
Neptunus-Schiebroek streeft naar het kunnen formeren van drie teams per 
leeftijdscategorie bij de jeugd, waarbij de nadruk wordt gelegd op plezier en 
ontwikkeling van voetbalvaardigheden. De vereniging streeft verder naar het opzetten 
en uitbouwen van de dames/meisjes-afdeling en zet zich in voor blijvende 
ondersteuning en begeleiding van het G-Voetbal.  
 
Neptunus-Schiebroek wil daarnaast een ontmoetingsplaats zijn, waar de leden ook 
buiten het voetballen elkaar kunnen treffen. Naast het sporten worden er daarom 
talloze activiteiten georganiseerd, zoals jeugdkampen, toernooien en feestavonden. 
Wij streven ernaar dat onze vereniging gaat groeien met behoud van de sfeer, met 
daarnaast de normen en waarden die ons na aan het hart liggen. Verderop in dit 
Reglement vindt u die normen en waarden terug. 
 
Neptunus-Schiebroek is een vereniging die uitsluitend kan functioneren als alle leden 
en/of ouders bereid zijn zich in hun vrije tijd voor de vereniging in te zetten. Ook onze 
jeugdleden worden vanaf een bepaalde leeftijd aangemoedigd een bijdrage te leveren 
aan het draaiend houden van de vereniging. Zo leren ze dat Neptunus-Schiebroek niet 
alleen iets aanbiedt, maar ook iets van hen vraagt. 
 
Neptunus-Schiebroek is geen kindercrèche, géén vereniging waar kinderen worden 
afgezet om ze na een aantal uren weer op te halen. Van ouders wordt verwacht dat zij 
zich met enige regelmaat inzetten voor de club. Aan de hand van uw opgave in het 
inschrijfformulier zult u daarvoor worden benaderd. Voor de ouders van onze jeugd is 
daarnaast een aparte brief ouderbetrokkenheid en vervoersregeling voor de 
jeugdelftallen toegevoegd.  Ook op seniorleden wordt een beroep gedaan met 
regelmaat de handen uit de mouwen te steken.  
 
Dit alles onder het motto: “met elkaar, voor elkaar”. 
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Reglement vereniging 
               
Bij een club als Neptunus-Schiebroek is het heel belangrijk dat iedereen weet wat wel 
en wat niet mag en dat iedereen zich daar ook naar gedraagt. Alleen dan is het 
mogelijk een vereniging draaiend te houden op een manier waar alle leden zich in 
kunnen vinden. Hieronder staan de regels opgesomd waar alle leden zich aan zullen 
moeten houden. 
 
Algemeen: 

� Nederlands is de voertaal. 
� De contributie moet conform de betrokken contributie-regeling (zie brief inzake 

contributies en/of berichtgeving op de website) zijn betaald. Anders wordt er 
niet gespeeld.  

� Bij vernieling van bezittingen van de vereniging volgt de rekening en wordt zo 
nodig de politie ingeschakeld. 

� Bij onoorbaar gedrag, zoals diefstal, bedreiging, mishandeling en wapenbezit 
zal de politie worden ingeschakeld. 

 
In en rond de kantine: 

� Zet je fiets op de daarvoor bestemde plaats (lees fietsenstalling buiten het 
complex), zodat die geen overlast veroorzaakt. 

� Parkeer je auto, motor of scooter op de parkeerplaats. 
� Zet je tas zo mogelijk in het tassenrek, maar niet in het clubhuis. 
� Toon respect voor het barpersoneel. 
� Houd je aan de regels van het clubhuis (zie aparte bijlage). 
� Gebruik alle spullen waarvoor ze bedoeld zijn. 
� Breng lege flesjes, glazen, etc. terug naar de bar. 
� Kom niet in ruimten waar je niets te zoeken hebt. 
� Het clubhuis is geen speeltuin. 
� Gebruik het toilet waarvoor het bestemd is en laat het netjes achter. 
 

Op en rond het veld: 

� Bij verhindering meld je je op tijd af; als junior of pupil doe je dat bij de 
desbetreffende secretaris of  je leider, als senior bij de leider, trainer of 
aanvoerder. 

� Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. 
� Zorg ervoor dat je spullen in orde zijn.  
� Toon respect voor de leiders, scheidsrechters en grensrechters. 
� Toon respect voor medespelers en tegenstanders. 
� Toon respect voor toeschouwers. 
� Kosten van gele en rode kaarten zijn  voor rekening van de desbetreffende 

speler(s). 
� Zorg ervoor dat al het materiaal na wedstrijden en trainingen terugkomt op de 

daarvoor bestemde plaats. 
� Na de wedstrijd of training neem je een douche. 
� Ruim na gebruik de kleedkamer op. 
 

Je ziet dat de regels helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar steken. Het gaat er vooral 
om dat je geen dingen doet, waarvan je het zelf niet leuk zou vinden als ze jou 
zouden overkomen. Het is wel zaak dat iedereen zich er aan houdt. 
Leden die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen 
met als uiterste consequentie dat het lidmaatschap wordt beëindigd. 
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Huis- en gedragsregels kantine/velden 
 

Wij willen graag met elkaar afspreken, dat… 
 

• er geen alcohol gebruikt wordt door: 
-    leiders, trainers en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun  

 functie; 
-  personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 

• personen niet met alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de 
verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. 

 
• niemand agressief of ander normafwijkend gedrag vertoont. In voorkomende 

gevallen kunnen personen die dergelijk gedrag toch vertonen, door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd worden. 

 
• leidinggevenden en barvrijwilligers geen of beperkt alcohol drinken gedurende 

hun dienst. 
 

• op de zaterdagen en zondagen tot 12.00 uur geen alcohol geschonken wordt. 
 

• lege flessen en glazen teruggebracht worden naar de bar en afval in de daartoe 
aanwezige bakken gedeponeerd wordt. 

 
• er in de kantine een (wettelijk vastgesteld) rookverbod geldt. Roken mag nog 

wel in de speciale rookruimte. 
 

• alcoholische dranken alleen in het clubhuis en op het terras genuttigd mogen 
worden. Dit is een verordening van de KNVB. 

 
• glaswerk buiten het clubhuis verboden is. Verordening KNVB. 

 
• blikjes alleen in het clubhuis en op het terras genuttigd mogen worden. 

 
• het drinken van bier of andere alcoholische dranken en het meenemen van 

blikjes en glaswerk langs de lijn bij amateurvoetbalwedstrijden verboden is. 
Dit is ons door de KNVB afdeling West II opgelegd. Bij het niet nakomen van 
deze bepaling kan een boete of zelfs puntenmindering worden opgelegd. Het 
bestuur verzoekt ieder dringend zich aan deze bepaling te houden. 

 
• in het clubhuis er altijd contant afgerekend wordt. 

 
• het niet is toegestaan zelf meegenomen drank en etenswaren te nuttigen.  

Deze regel geldt voor het gehele complex. 
 

Openingstijden clubhuis (onder voorbehoud, zie actuele situatie op de website): 
maandag: gesloten 
dinsdag: 17 – 23 uur 
woensdag: 14 – 17 uur 
donderdag: 17 – 24 uur 
vrijdag: gesloten 
zaterdag: 07.30 – 21 uur 
zondag: afhankelijk van 1e thuiswedstrijd – 19 uur 
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Gedragsregels (jeugd) begeleiders 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft 
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst 
gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor 
het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf 
gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn 
aangesloten bij NOC*NSF. RVV Neptunus-Schiebroek neemt deze gedragsregels over 
van het NOC*NSF en verplicht jeugdbegeleiders tot een VOG. 
 
Mocht er zich op enig moment, onverhoopt, toch een ongewenste situatie ontstaan. 
Dan kan een ieder zich wenden tot de Vertouwens Contact Persoon van onze 
vereniging. De contactgegevens vindt u op onze website. 
 
De gedragsregels: 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
sporter zich veilig voelt.  

• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter 
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.  

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de sporter.  

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel misbruik.  

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als 
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij 
het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.  

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  
• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd 

en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich 
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.  

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de 
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij 
hun werk goed kunnen uitoefenen.  

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt 
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop 
aanspreken.  

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen 
de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  
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Beleid zelfwerkzaamheid 
 
In het kader van het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de leden van Neptunus-
Schiebroek en daarmee ter bevordering van de betrokkenheid van diezelfde leden 
reglementeert het bestuur van Neptunus-Schiebroek het beleid zelfwerkzaamheid.  
 
Inleiding 
De leden van de voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek verrichten in principe 
werkzaamheden ter bevordering van de goede gang van zaken. Hiertoe is 
onderstaand reglement van toepassing.  
 
Reglement zelfwerkzaamheid Neptunus-Schiebroek 

1. Alle leden van de voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek, met uitzondering 
van onze G-spelers, zijn per seizoen verplicht gedurende twintig uur per 
verenigingsjaar ondersteunende activiteiten te verrichten. Hieraan is een 
financiële prikkel verbonden. 

2. Per genoemde twintig uur wordt voor senioren per seizoen € 75,-- en voor de 
jeugd per seizoen € 50,-- boven de standaardcontributie in rekening gebracht. 
Deze heffing wordt bij aanvang van het seizoen geïnd, c.q. bij periodieke 
betaling in rekening gebracht. 

3. Bij het algeheel voldoen aan de verplichting tot het verrichten van 
ondersteunende activiteiten wordt € 75,-- (senioren) c.q. € 50,-- (jeugdleden) 
in contanten of per bank teruggegeven aan het begin van het daaraan volgende 
seizoen.  
Bij het niet voldoen aan de verplichting tot het verrichten van ondersteunende 
activiteiten wordt uiteraard niets verrekend. 

4. De verplichting tot het verrichten van ondersteunende activiteiten kan bij 
jeugdleden desgewenst ingevuld worden door ouders/verzorgers.  

5. Ereleden en leden van verdienste (benoemd voor 1 januari 2010) en niet-
spelende leden behoeven geen vastgestelde contributie te betalen en vallen dus 
buiten deze regeling.  

6. Het eventuele batig saldo van de “zelfwerkzaamheidspot” wordt gebruikt om de 
medewerkers die veel meer dan de verplichte 20 uur per seizoen aan werk 
hebben verricht, te belonen. Vorm en inhoud hiervan worden door het bestuur 
jaarlijks vastgesteld. Het eventueel daarna nog resterende bedrag zal gebruikt 
kunnen worden om niet middels zelfwerkzaamheid  in te vullen noodzakelijke  
werkzaamheden tegen betaling uit te laten voeren. 

7. Doe mee en geef je op. 
Dat kan door middel van het inschrijfformulier en nadien door dit kenbaar te 
maken aan de bestuursleden of  via info@neptunus-schiebroek.nl. Geef dan aan 
voor welke onderstaande diensten we u kunnen oproepen: 
1. Gastheerschap 
2. Onderhoudswerkzaamheden (met vermelding van specialiteit). 
3. Bardiensten (met vermelding van welke dagen en uren). 
4. Jeugdtrainingen en elftalbegeleiding jeugd. 
5. Administratietaken. 
6. Sponsorwerving. 
7. Arbitrage van senior- en jeugdwedstrijden (zaterdag en zondag). 
8. Bijzondere activiteiten (met vermelding van welke). 
 
Het vervoer van jeugdleden naar uitwedstrijden valt niet onder 
zelfwerkzaamheid. U zult het met ons eens zijn dat dit een ouderlijke plicht is. 
Het bestuur bepaalt in overleg met u wat onder een vrijwilligerstaak wordt 
volstaan. 

 
8 



 
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

 
 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata 
alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de 
leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die 
voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.  
 
Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering 
geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van 
het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 
Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en 
zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan 
derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of 
instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies.  
 
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een 
bestaande wettelijke verplichting. 
 
Neptunus-Schiebroek draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers, om het onze 
vrijwilligers makkelijker te maken vragen wij alle (nieuwe) leden ALTIJD eerst akkoord 
te gaan met de privacy verklaring en daarmee het gebruik van naam en foto op de 
website van onze club (www.neptunus-schiebroek.nl). Indien u hier niet mee akkoord 
gaat dient u zelf het initiatief te nemen door een mail te sturen naar 
secretaris@neptunus-schiebroek.nl.  
 
Voor alle bestaande leden heeft de ledenvergadering van 18 december 2017 
toestemming gegeven de naam en foto te publiceren op de website (www.neptunus-
schiebroek.nl). Ook deze leden worden verzocht zichzelf schriftelijk te wenden tot het 
bestuur op secretaris@neptunus-schiebroek.nl, indien zij hier niet mee akkoord gaan. 
 
Het bestuur van Neptunus-Schiebroek rekent op een ieders begrip omtrent deze 
regeling. 
 
Meer over het privacy beleid van onze vereniging vindt u in de privacy verklaring op 
onze website. 
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Ouderreglement 

 
Beste ouder(s)/voogd(en), 
 
Uw kind speelt in één van de jeugdteams van Neptunus-Schiebroek. 
Ook in het nieuwe seizoen kunnen zij genieten van plezier, sport, kameraadschap en 
teambuilding. Wij wensen uw kind een sportief en gezond seizoen. 
Het bestuur van Neptunus-Schiebroek huldigt het motto ‘met elkaar, voor elkaar’. 
Neptunus-Schiebroek is een gezellige en sportieve vereniging. 
Alleen door een brede steun van alle leden kan de vereniging goed functioneren. 
U, als ouder of voogd, speelt hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. 
 
Zo aan het begin van het nieuwe seizoen is het goed om alle normen en waarden nog 
eens op een rij te zetten via een eenvoudig ‘ouderreglement’.  
Wij vragen u dit in acht te nemen. 

1. Kan uw kind niet spelen? Bel tijdig af. Hierdoor kunnen er ook tijdig 
maatregelen genomen worden en wordt teleurstelling bij de andere 
spelertjes voorkomen. 

2. Per team is er altijd minimaal één leider. 
3. Bij thuiswedstrijden is er altijd minimaal één ouder aanwezig. 
4. Bij uitwedstrijden zijn alle ouders/voogden verantwoordelijk om te zorgen 

dat de spelers op tijd bij de tegenstander arriveren. Dit is niet de taak van 
de vereniging of enkele van de ouders. Dit betekent: 
a. Stelt u zich op de hoogte wanneer er een uitwedstrijd is. 
b. Overleg of uw aanwezigheid en hulp gewenst is om de spelers (en uw 

kind) van - en naar de tegenstander te vervoeren. 
c. Per team dienen minimaal drie á vier ouders (zeven- of elftallen) de 

verantwoording te dragen voor tijdig vervoer naar de tegenstander. 
5. Wij vragen elke ouder zich sportief te gedragen langs de lijn. 
6. Wij vragen elke ouder de scheidsrechter, de grensrechters , de leiders 

en de tegenstander te respecteren en accepteer dat wij maatregelen 
moeten nemen indien dit niet gebeurt.   

 
Diegenen onder ons die deze afspraken even vergeten moeten door ons worden 
herinnerd aan deze afspraken: ‘met elkaar, voor elkaar’. 
 
Graag geven wij de ouders/voogden van het jeugdteam enkele ideeën mee. 

1. Per team dienen drie ouders de vaste verantwoording te dragen voor de 
organisatie van het vervoer bij uitwedstrijden. 

2. Dit wil niet zeggen dat deze ouders altijd moeten ‘rijden’. 
3. Stel een vervoerrooster op in onderling overleg en rijdt per toerbeurt.              

Zo wordt het vervoer prettig geregeld. 
4. Iedere ouder/voogd draagt hierin zijn/haar volle verantwoordelijkheid. 
5. Er wordt vanuit de vereniging per jeugdteam een telefoonlijst van 

ouders/voogden ter beschikking gesteld. 
Kunt u als ouder niet aan deze verantwoordelijkheid voldoen? Meld dit bij de andere 
ouders/voogden. Hiermee worden teleurstelling of plotselinge uitsluiting van uw kind 
voorkomen. 
Bij de samenstelling van de teams ontvangt u nog een teamreglement. Hierin stellen 
wij vast wat de taken en verantwoordelijkheden van de coach of teambegeleiders zijn. 
 
In het vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn, wensen wij u als 
ouder/voogd eveneens een plezierig, gezond en sportief seizoen. 
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