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VOORWOORD 
‘’Met het oog op de toekomst’’ 
 
De leden van V.V. O.N.B. mogen van het bestuur verwachten dat 
men visie heeft voor de langere termijn. Daarom heeft het 
bestuur in maart 2013 een aanzet gegeven om te komen tot een 
totaal nieuw jeugdbeleidsplan. Een van de speerpunten uit het 
jeugdbeleidsplan is dit handboek. 
 
Voor de club is het belangrijk dat de organisatie van de 
jeugdafdeling wordt ondersteund door een duidelijk vast gelegd 
beleid. Een beleid waarbij plezier en prestatie samengaan. Een 
beleid waar plaats is voor de grote én de minder grote talenten 
van V.V. O.N.B. en waar de voetbalopleiding centraal staat. Een 
beleid met als doel de individuele voetbalkwaliteiten van alle 
jeugdvoetballers optimaal te ontwikkelen. 
 
Een belangrijke voorwaarde is dat het beleid breed gedragen 
wordt binnen de voetbalafdeling V.V. O.N.B. Het bestuur heeft 
er het volste vertrouwen in dat dit ‘Handboek’ op sportief en 
organisatorisch gebied de richting aan zal geven waarmee V.V. 
O.N.B. ook in de toekomst verzekerd zal zijn van een gedegen 
jeugdopleiding en dat het een prettige informatiebron zal zijn 
voor de vele leden van V.V. O.N.B. 
 
Tot slot dank ik de leden van de werkgroep voor hun grote inzet, 
gedrevenheid en deskundigheid dat resulteert in dit ‘Handboek’. 
 
K. Spinder, jeugdvoorzitter V.V. O.N.B. 
 
Drachten 10 januari 2014 
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INLEIDING 
Het weekeinde van een leider van V.V. O.N.B. 
 
Vrijdagavond belt een pupil naar zijn leider. Ik ben ziek en kan 
morgen niet voetballen. De leider belt snel na het gesprek met 
een andere leider, want het team had al meer afmeldingen. 
Gelukkig kan een speler uit het andere team meedoen. 
 
Zaterdagmorgen nog even helpen veters strikken, hierna de 
warming up en nog wat tips voor de spelers. De wedstrijd kan 
beginnen. Een botsing tussen twee spelers. Wat tranen en pijn, 
maar een natte spons en aai over de bol is genoeg. 
Complimenten voor een mooie aanval, stimulerende woorden 
om door te gaan na een tegengoal. 
 
Ranja tijdens de rust, vooral veel positieve woorden over de 1e 
helft en een paar tips voor de tweede helft en de spelers gaan 
weer voetballen. Na afloop van de wedstrijd geven de 
tegenstanders elkaar, en de scheidsrechter, een hand en hebben 
de spelertjes weer een fijne tijd gehad. Want... ze willen het 
allerliefste voetballen. 
 
Winnen of verliezen is minder belangrijk. 
 
Na het douchen nog even de kleedkamer en kledingtas 
controleren en de taak van de leider zit er weer op. Leider zijn 
bij V.V. O.N.B. is af en toe druk, maar wel heel erg leuk! 
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MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN 
Missie 
De missie van V.V. ONB is de volgende: ‘het zowel op prestatief 
als recreatief in teamverband aanbieden van de voetbalsport 
aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de 
gemeenschap, binnen een hechte verenigingsstructuur waar 
naast plezier in het beoefenen van de voetbalsport, tevens een 
actief verenigingsleven centraal staat. 
 
Visie 
Bij V.V. ONB is ieder individu van harte welkom om op zijn of 
haar eigen niveau de voetbalsport te beoefenen, waarbij het 
plezier in het veld en bij activiteiten eromheen centraal staan.  
Ondanks het feit dat er naar wordt gestreefd de kwaliteiten van 
de spelende leden zodanig in te delen en te bundelen dat er 
binnen elke leeftijdscategorie een of meer teams de 
voetbalsport prestatief beoefenen, streeft V.V. ONB er ook naar 
om de recreatieve teams een gelijkwaardige positie binnen de 
vereniging te geven.  
 
Doelstellingen 
De vereniging heeft het doel het doen beoefenen en het 
bevorderen van de voetbalsport in de breedste zin. 
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Hierin probeert de vereniging niet alleen de sportieve 
doelstellingen te behalen maar ook de sociaal maatschappelijke 
functie te dienen. Hieruit vloeien de volgende doelstellingen: 
 

 Het bevorderen van een gezonde levensstijl 

 Het promoten van een goede sociaal-emotionele 
ontwikkeling voor jongeren 

 Het bevorderen van sociale integratie voor jong en 
oud 

 Het stimuleren van goede omgangsvormen en 
waarden en normen als sportiviteit en respect. 
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ORGANISATIE 
Algemene verenigingsinformatie 
Voetbalafdeling V.V. O.N.B. is opgericht op 24 januari 1948. De 
voetbalclub voetbalt met de jeugd op zaterdag en de senioren 
op zondag. De vrouwen voetballen op de zaterdag. 
 
Voetbalvereniging Op Nij Begoun is gevestigd op sportpark De 
Fennen: 
 
Noorderdwarsvaart 217 
9201 KK Drachten 
 
Overige informatie: 
Postadres : Postbus 458 
Internet : www.vvonb.nl 
E-mail : info@vvonb.nl 
Telefoon : 0512 – 521641 
 
Clubkleuren : Blauw shirt 
 : Witte broek 
 : Blauwe kousen 
 
Het sportpark beschikt over de volgende velden: 

 2 wedstrijdvelden 

 1 trainingsveld 

 1 kunstgrasveld 

http://www.vvonb.nl/
mailto:info@vvonb.nl
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Verder beschikt de vereniging over een clubgebouw waarin 
onder andere zijn ondergebracht: 

 kantine met bar en keuken 

 bestuurskamer 

 washok 

 commissiekamer/vergaderzaal 

 8 kleedkamers 

 2 kleedkamers voor scheidsrechters 

 massageruimte/verzorgingsruimte 

 rokersgelegenheid 
 
Algemeen bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door het algemeen bestuur, zij 
zijn eindverantwoordelijk voor zaken als kantine- en 
bargebeuren, senioren voetbal, het beheer van de gehele 
accommodatie, PR, sponsoring, uniformiteit binnen de 
afdelingen en wordt gevormd door de volgende functies: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Voetbalzaken 

 Jeugdvoorzitter 

 Jeugdsecretaris 

 Overige bestuursleden 
 
Onder het algemeen bestuur vallen nog een aantal commissies: 

 Kledingbeheer 

 Materiaalbeheer 

 Sponsorcommissie 

 Website beheer 

 Terrein & accommodatiebeheer 
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 Kantine commissie 
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Jeugdbestuur 
De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur. Deze 
bestaat uit de volgende functies: 

 Jeugdvoorzitter (tevens bestuurslid) 

 Jeugdsecretaris (tevens bestuurslid) 

 Organisatorische zaken 

 Algemene zaken 

 Technische zaken 

 Overige bestuursleden 
 
Er is binnen V.V. O.N.B. gekozen om geen penningmeester bij de 
jeugd te zetten, het jeugdbestuur zal jaarlijks een begroting 
inleveren bij het algemeen bestuur. Tevens herbergt het 
jeugdbestuur een aantal commissies: 

 Activiteitencommissie 

 Toernooicommissie 
 
Jeugdtrainers, jeugdleiders, (toernooi)coördinator(en), 
wedstrijdsecretaris, jeugdscheidsrechterzaken en wedstrijdtafel 
maken wel deel uit van het jeugdkader, maar hebben in principe 
zitting in het vaste jeugdbestuur. 
 
De contactgegevens van alle hierboven genoemde functies zijn 
terug te vinden op de website. 
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DE TAKEN EN ROLLEN VAN EEN 

JEUGDLEIDER 
De leider is onmisbaar voor het slagen van een voetbalseizoen 
bij de (jeugd)team(s). Er zijn een aantal rollen te benoemen die 
een leider heeft binnen V.V. O.N.B., die worden hieronder 
benoemd. Ook heeft de leider een aantal belangrijke taken de 
op de volgende pagina te vinden zijn. 
 
De rollen van een jeugdleider 

 Communicator 

 Organisator 

 Coach 
 
Communicator 
De leider is in de eerste plaats een begeleider. Hij of zij is het 
eerste aanspreekpunt voor de spelers en ouders. Ook is de 
leider het aanspreekpunt voor het (jeugd)bestuur en de 
trainer(s). Het is dus van belang dat de leider de visie van O.N.B. 
over jeugdvoetbal kan vertalen naar de spelers en ouders. Van 
even groot belang is het dat de vragen, kritiek en 
verbeterpunten van spelers en ouders op een goede wijze naar 
de betrokken (jeugd)bestuursleden of trainer(s) verwoord 
worden. Een positieve houding is hierbij van cruciaal belang. 
Kritiek op V.V. O.N.B. is goed, daar worden we beter van. Uit het 
echter aan de juiste persoon op een positief kritische wijze.  
 
Als leider van V.V. O.N.B. ben je voor veel spelers, ouders en 
anderen kaderlid en dus onderdeel van V.V. O.N.B.. U bent in 
een positie om de club positief of negatief uit te dragen. Houd 
hier graag rekening mee, ook in de social media als Twitter en 
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Facebook. Wijs hier ook de spelers van je team op. Ook zij zijn 
actief in social media en moeten zich beseffen wat wel en niet 
gepubliceerd kan worden. Samen zijn we V.V. O.N.B. 
 
Organisator 
De jeugdleider is degene die er voor zorgt dat een team kan 
functioneren, dus voetballen. Dat betekent dat hij/zij kan zorgen 
dat er voldoende spelers op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn 
op trainingen en wedstrijden. Een aantal taken die hierbij horen 
staan beschreven onder de “Taken van een Jeugdleider” 
 
Coach 
V.V. O.N.B. kent jeugdvoetballers in leeftijden vanaf 5 jaar. 
Daarbij zijn deze kinderen verschillend van achtergrond en 
houding. Het ene kind wil leiding, de andere vrijheid etc.. Het is 
van belang dat kinderen leren met elkaar samen te spelen. Dus 
elkaar leren accepteren en waarderen. De leider speelt hier een 
belangrijke rol in. Hij is in zijn rol als coach ook een “opvoeder”. 
Een van de zaken die V.V. O.N.B. hierbij van belang vind is het 
stellen van duidelijke regels. Als het gedurende de hele 
jeugdopleiding van V.V. O.N.B. duidelijk is welke gedragsregels 
er zijn en de leider hanteert deze regels op een duidelijke wijze 
dan zullen de jeugdleden deze regels snel herkennen en 
naleven. Zie voor de gedragsregels het volgende hoofdstuk.  
 
Er is een apart hoofdstuk gewijd aan het coachen. Onderstaand 
vermelden we een aantal algemene uitgangspunten van V.V. 
O.N.B. voor het coachen van de jeugd. 
 
Bij de voetbalsport gaat het vaak om winnen, dat is het doel van 
de wedstrijd. Maar er zijn veel meer doelen die je kunt 
nastreven. Denk hierbij aan het beter worden als voetballer 
door je te ontwikkelen, daar heeft het team ook profijt van. Ook 
het beter samenspelen waardoor het team sterker wordt kan 
een mooi doel zijn om te behalen. 
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Proberen te winnen is belangrijk, maar de jeugd mag nooit het 
gevoel krijgen dat ze moeten winnen! De leider speelt een zeer 
belangrijke rol in het laten merken aan de jeugdleden dat het 
goed is dat ze willen winnen, maar dat plezier en een positieve 
ontwikkeling belangrijker zijn. Het is de ervaring dat te veel druk 
op het winnen leidt tot onnodig verdriet, frustratie en stress. 
Kinderen die vaak verliezen stoppen hierdoor soms eerder met 
de sport.  
Als leider is het goed om kleine haalbare doelen te stellen en te 
belonen. Denk hierbij aan verliezen met minder dan 5 
doelpunten verschil, of het maken van een doelpunt of 3x over 
spelen zonder de bal te verliezen etc.. Bij het behalen van deze 
doelen en het benadrukken van dit succes blijft voetballen leuk, 
ook als er verloren wordt. Deel deze aanpak als leider ook met 
de ouders!  
Door het maken van fouten kunnen kinderen leren. Laat 
kinderen dus gerust fouten maken, vaak weten ze zelf heel goed 
dat iets niet goed ging. Benadruk dit dus niet, maar geef ruimte 
om te leren van fouten.  
Uiteindelijk is het van belang dat kinderen leren dat er een 
verschil is tussen het resultaat (winnen of verliezen) en de 
prestatie (hoe is er gevoetbald). Een tegenstander kan tenslotte 
gewoon beter zijn.  
Kinderen kunnen na een verloren wedstrijd best balen. Laat dit 
gewoon toe. Vraag wat ze van de wedstrijd vonden en bespreek 
de tips en trucs op een later tijdstip. Laat als leider niet blijken 
dat je teleurgesteld bent. Laat vooral merken wat er goed ging 
en dat je de prestaties van de kinderen erg hebt gewaardeerd. 
Vertel ze dat je positieve ontwikkelingen hebt gezien, dat 
stimuleert tot verdere ontwikkeling! 
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De taken van een jeugdleider 
De belangrijkste taken van de jeugdleider zijn onder te verdelen 
in: 

 Algemene taken 

 Taken omtrent wedstrijden 
 
Algemene taken 
In de voorbereiding worden een paar dingen verwacht van de 
leider. 
 
1. Controleren van de gegevens van de spelers van het team. 

Na het bekend worden van de teamindeling worden de 
spelersgegevens verstrekt aan de nieuwe leider. Het is 
goed om direct hierna deze gegevens te controleren bij de 
spelers/ouders, zodat er bij aanvang van het seizoen 
eenvoudig kan worden gecommuniceerd met de spelers 
en ouders, bv via mail of mobiele telefoon. Het is handig 
om altijd de gegevens van de spelers (ouders) bij je te 
hebben, denk hierbij ook aan mobiele telefoongegevens. 
 

2. Doorgeven van een speelschema met aanvangstijden, 
vertrektijden en rijschema. Het advies is om minimaal 30 
minuten voorafgaand aan de wedstrijd aanwezig te zijn op 
de locatie waar gespeeld wordt. 
 

3. Maken van teamafspraken met de spelers en ouders van 
het team. Verstandig is het om ouders/verzorgers te 
betrekken bij het nakomen van deze afspraken. De 
ouders/verzorgers hebben rondom het voetbalteam ook 
hun verantwoordelijkheden en zonder hen kunt u uw taak 
niet naar behoren uitoefenen. Dit kun je eenvoudig doen 
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door het organiseren van een startavond met de ouders 
aan het begin van het seizoen. 
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Hieronder een aantal onderwerpen, waarover u met de 
ouders/verzorgers afspraken over kunt maken. Het is het beste, 
om dit aan het begin van het seizoen met hen te bespreken en 
ook schriftelijk te bevestigen. 

 Het houden aan de afgesproken tijden voor verzamelen. 

 Het zorgen voor vervoer naar de uitwedstrijden. 

 Het vlaggen bij een wedstrijd vanaf D-pupillen. 

 Het tonen van voorbeeldgedrag door de 
ouders/verzorgers. 

 Het geven van voldoende tijd aan de spelers om te 
douchen na de wedstrijd. 

 Het deelnemen aan een telefooncircuit (voor b.v. het 
doorbellen van afgelastingen). 

 Het raadplegen van de website van V.V. O.N.B., voor 
informatie over de wedstrijden en andere zaken. 

 
Voor de ouders/verzorgers van de spelers bent u “het gezicht” 
van V.V. O.N.B. Met vragen zullen zij dan ook in eerste instantie 
bij u terechtkomen. Komt u er met hen niet uit, neem dan gerust 
contact op met uw coördinator. 
 
4. Het plannen van oefenwedstrijden gebeurt altijd na 

overleg met de wedstrijdsecretaris. Hij kan bepalen op 
welk tijdstip en veld er geoefend kan worden. Ook in 
verband met het doorgeven van het wassen van de 
kleding dient de wedstrijdsecretaris op de hoogte te zijn. 
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Taken omtrent wedstrijden 
Voorafgaand en tijdens de wedstrijd(en) heeft de jeugdleider 
een paar belangrijke taken. In vogelvlucht zijn dit de volgende 
zaken: 
1. Controleren of de spelers en materialen aanwezig zijn. 

Denk hierbij aan shirts/broekjes, spelerspassen (vanaf D-
pupillen) en ballen. 

2. Maken van een opstelling en plannen van de wissels als je 
naast leider ook trainer/coach bent. 

3. Gezamenlijk vertrek en aankomst bij uitwedstrijden. 
4. Zorgen voor een correct kleedkamergebruik zowel thuis 

als uit. Let er daarbij ook op dat er geen kostbare zaken in 
de kleedkamer achterblijven. Laat kleedkamers altijd 
netjes achter! 

5. Ontvangst tegenstander (en evt scheidsrechter) bij 
thuiswedstrijden. 

6. Een leider hoort de tegenstander netjes te ontvangen en 
te begeleiden naar de kleedkamer en vertelt dan ook 
meteen op welk veld er gespeeld wordt. Je loopt met de 
leider van de tegenstander langs het 
wedstrijdsecretariaat, waar je de tegenstander een kopje 
koffie kan aanbieden. En als de tegenstander dat niet wil, 
is de tegenstander altijd welkom om op een later tijdstip 
een kopje koffie te komen halen. Overigens moet de 
tegenstander voor het invullen van de formulieren zich na 
de wedstrijd toch melden in het wedstrijdsecretariaat. 
Veel teams worden gefloten door een KNVB 
scheidsrechter. Die mag je als leider ook netjes ontvangen 
en de wegwijzen. 

7. Invullen van wedstrijdformulieren voorafgaand (vanaf D) 
en na de wedstrijd. 
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8. Doen van een wedstrijdbespreking, met opstelling en 
wissels als je ook coach bent. Deze bespreking wordt altijd 
op een positieve motiverende wijze gedaan. 

9. Uitvoeren van de warming up, ook al bij de jongste jeugd. 
10. Geven van aanwijzingen tijdens de wedstrijd en rust, 

vanaf de zijkanten van het veld. Deze aanwijzingen 
worden altijd op een positieve motiverende wijze gedaan. 

11. In de rust wordt limonade of thee (oudere jeugd) 
gedronken. De leider regelt (of laat een ouder regelen) 
dat de het drinken bij de tegenstander en het eigen team 
komt. 

12. De leider vult met de tegenstander/scheidsrechter het 
wedstrijdformulier in na de wedstrijd. 

13. Na een laatste check op de kleedkamer en de 
aanwezigheid van het juiste aantal shirts en broekjes in de 
tas zit de taak van de leider tijdens de wedstrijden er op.  
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Wedstrijdprogramma 
Het wedstrijdprogramma is te vinden op de website en het 
prikbord in de kantine van V.V. O.N.B. Ook is het handig om via 
“voetbal.nl” bij te houden wanneer wordt gespeeld en wat de 
uitslagen en stand is van de teams. 
 
Afgelastingen 
Afgelastingen worden altijd doorgegeven via de 
wedstrijdsecretaris van V.V. O.N.B.. Dit wordt gepubliceerd op 
de website. Het is goed om met ouders af te spreken hoe de 
afgelasting wordt doorgegeven. NB. Bij Code Rood, afgegeven 
door het KNMI komen alle trainingen van de jeugd te vervallen. 
 
Scheidsrechters en grensrechters 
Veel jeugdteams worden gefloten door vrijwilligers van V.V. 
O.N.B. De selectie elftallen worden (afhankelijk van niveau 
waarop zij spelen) gefloten door KNVB scheidsrechters. Vanaf de 
D-pupillen levert ieder team een grensrechter voor thuis en 
uitwedstrijden. Het is goed om afspraken te maken met de 
ouders wie deze rol op wil pakken. 
 
Tenue 
Als je kleding (jas/trainingspak/tas) verstrekt hebt gekregen van 
de club, ben je verplicht dit te dragen op wedstrijddagen. 
 
Lenen van spelers 
Het komt voor dat een jeugdteam niet genoeg spelers heeft om 
een wedstrijd te spelen. Dit kan door blessures, schorsingen, 
afmeldingen of andere oorzaken. Hierdoor kan het nodig zijn om 
spelers uit andere teams toe te voegen, zodat er gespeeld kan 
worden met een volwaardig team. De voorkeur gaat uit naar 
een speler uit dezelfde leeftijdscategorie. Ten alle tijde dient 
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men tot overeenstemming te komen met alle betrokken 
partijen. 
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Wisselen 
Het uitgangspunt van V.V. O.N.B. is dat leden zoveel als mogelijk 
in gelijke mate spelen en trainen (blessures en andere 
onvoorzien omstandigheden daargelaten). Omdat we niet 
kunnen verwachten dat de jeugdspelers per wedstrijd precies 
gelijke delen spelen zijn de volgende algemene stelregels voor 
het wisselen van toepassing:  
Alle leden van een team hebben gemiddeld over een seizoen 
gelijke speeltijd  
Tijdens wedstrijden spelen jeugdspelers minimaal een kwart 
wedstrijd. De leiding van een team trainer/leider is 
verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Het kan 
voorkomen dat er van de 2e regel wordt afgeweken als het 
teambelang of verenigingsbelang dit vraagt (bijvoorbeeld 
promotiewedstrijd). Het uitgangspunt is echter altijd dat een 
speler over het gehele seizoen ongeveer gelijke speeltijd heeft 
gehad (regel 1). Zorg er voor dat de jongste jeugd niet te lang 
langs de kant staat, liever 2x 7 minuten dan 1x 14 minuten 
wissel. Ook is het goed om een trainingsjasje of pak tijdens de 
wissel aan te hebben. 
 
Blessure  
Het kan voorkomen dat een speler een blessure krijgt tijdens de 
wedstrijd. Hierbij zijn een aantal zaken van belang: Zorg voor 
rust en ruimte rond de geblesseerde speler. Bij de jongste jeugd 
is vaak een troostend woord en “aai over bol” al genoeg. 
Probeer niets te forceren. Laat de speler vertellen waar hij last 
van heeft en geeft hem of haar de tijd om weer op de been te 
komen. Vermijd afkoeling van de speler door bv een jas over de 
speler te leggen Behandel een open wond niet op het veld, maar 
laat een ouder de wond behandelen in de kleedruimte. Er is een 
EHBO kist aanwezig in de kantine. Zwellingen kunnen het beste 
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gekoeld worden, hiervoor is materiaal aanwezig in de kantine. 
Bij ernstige blessures kan inzet van een arts of ambulance nodig 
zijn. Laat dit (indien mogelijk) altijd door de ouders doen i.v.m. 
verstrekken van gegevens. 
 
Incidenten 
Het kan voorkomen dat er een incident ontstaat rond of tijdens 
een wedstrijd. Blijf te allen tijde beleefd. De leider is een 
vertegenwoordiger van V.V. O.N.B. en er wordt verwacht dat hij 
zich ook zo gedraagt. Ga niet in discussie met scheidsrechters, 
grensrechters en vertegenwoordigers van andere clubs. Geef 
eventueel aan op het wedstrijdformulier dat de uitslag onder 
protest is en dat het protest nog volgt. Bij thuiswedstrijden is er 
altijd een jeugdbestuurslid of aanspreekpunt op het sportpark. 
Deze staan je graag terzijde! Bel na een incident bij een 
uitwedstrijd direct de jeugdvoorzitter op. Die helpt je bij de 
verdere afhandeling! Alle geregistreerde KNVB leden zijn 
aanvullend verzekerd tegen aansprakelijkheid bij KNVB 
activiteiten. Het is van belang dat de veroorzaker van schade bij 
een incident aansprakelijk gesteld kan worden. Noteer daarom 
altijd de NAW gegevens van veroorzaker, slachtoffer en 
getuigen. Stel je hierna in verbinding met het jeugdbestuur en 
laat hen je helpen met de afhandeling. Het is van belang dat de 
tegenstander en V.V. O.N.B. spoedig op de hoogte worden 
gesteld van het incident. 
 
Ouders  
Voor de meeste jeugd is de aanwezigheid van ouders belangrijk 
bij wedstrijden. Het is goed om de rol van ouders voor en tijdens 
wedstrijden te beperken tot enthousiaste toeschouwer. 
Onderstaand een aantal tips om dit te doen.  
Bespreek aan het begin van het seizoen goed de rol van de 
ouder. Hierbij kun je ondersteund worden door een 
jeugdbestuurslid. Het bespreken van de rol van de ouder kan 
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goed worden gedaan bij het vaststellen van de teamregels, zie 
verderop in dit handboek.  
Bij de jongste jeugd kunnen ouders prima in de kleedkamer 
komen, maar alleen tijdens het aan- en uitkleden. Voor de rest is 
de kleedkamer het domein van de speler en leider.  
Bij de wedstrijdbespreking is rust en aandacht nodig. Hier zijn 
dus geen ouders bij aanwezig.  
Aanwijzingen worden gegeven door de leider en niet door de 
ouders. Aanmoedigingen van de ouders zijn uiteraard welkom.  
Bespreek de rol van de ouders direct als je ziet dat 
bovenstaande niet wordt nageleefd. Vaak zie je dat ouders zich 
niet bewust zijn van hun rol doordat ze enthousiast meeleven 
met hun kind! 
 
Kleding en overig materiaal 
Aan het begin van het seizoen wordt door V.V. O.N.B. de 
volgende kleding en materialen verstrekt: 

 Wedstrijdshirt(s) voor spelers en keeper 

 Keeper(s)(broek) en keeperhandschoenen ( t/m E-
pupillen) 

 Aanvoerdersband 

 Waterzak en bidons 

 Ballen  

 Tas 
 
Deze kleding en het materiaal krijgt het team in bruikleen van 
V.V. O.N.B., waarbij het uitgangspunt is dat het materiaal het 
volgende seizoen weer gebruikt kan worden. Het kan 
voorkomen dat de kleding beschadigd raakt of niet past. Neem 
dan contact op met kledingbeheer. Zie voor contactgegevens de 
website van V.V. O.N.B. 
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GEDRAGSREGELS 

V.V. O.N.B. wil dat jeugdleden met plezier kunnen voetballen. 
Normen en waarden bij VV ONB zijn belangrijk, deze heb je 
nodig om in teamverband de voetbalsport te kunnen 
beoefenen. VV ONB wil een vereniging zijn en blijven waar de 
passie voor de voetbalsport wordt gedeeld door iedereen. 
Binnen VV ONB gelden er duidelijke gedragsregels die voor 
iedereen hetzelfde zijn. 
 
Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

 We sporten met elkaar dus ook met de tegenstander. 

 We gedragen ons sportief, ook als een ander dat niet 
doet. 

 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, 
grensrechters, leiding, trainer, spelers, vrijwilligers en 
tegenstanders, iedereen kan fouten maken accepteer 
deze! 

 We dragen zorg voor de materialen van ONB en andere 
verenigingen. 

 We gebruiken passende en respectvolle taal. We 
discrimineren niet. 

 Op de verkoop en het nuttigen van alcohol geldt een 
verbod tot 18 jaar. We houden ons aan de schenktijden. 

 Op het kunstgras wordt helemaal niet 
gedronken/gegeten. 

 We roken niet in de kantine, kleedkamers, binnen de 
afrastering en dug-outs van de velden. 

 Bij diefstal, vernieling en het gebruik of in het bezit zijn 
van drugs doen we altijd aangifte bij de politie. Bij 
vernielingen worden de personen daar persoonlijk voor 
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verantwoordelijk gesteld en wordt alle schade en vervolg 
schade verhaalt op de daders. 

 Na de wedstrijd schud je je tegenstander de hand. 
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op trainers, leiders of 
organisatie kunnen worden gemeld bij desbetreffende 
coördinator, jeugdbestuur van VV ONB. 
 
Bij overtreden van de regels treed het protocol: waarschuwen, 
schorsen en beëindigen lidmaatschap in werking: 

 Bij de 1e keer dat een jeugdspeler ongewenst gedrag 
vertoont volgt direct een schriftelijke waarschuwing van 
het jeugdbestuur aan de ouders/verzorger. De leider kan 
beslissen om desbetreffende speler de eerstvolgende 
wedstrijd aan de kant te houden.  

 Bij een 2e keer volgt er weer een brief van het 
jeugdbestuur aan de ouders/verzorger met de 
mededeling dat hun zoon/dochter voor 4 wedstrijden is 
geschorst. Trainingen moeten wel nog steeds worden 
gevolgd.  

 Bij de 3de keer volgt er een schorsing tot aan de 
eerstvolgende ledenvergadering en zal er aan de 
ledenvergadering worden voorgesteld om het 
lidmaatschap van VV ONB eenzijdig te beëindigen. 
Wij hopen dat het niet zover zal komen. 

 
Bij ernstige misdragingen geldt dat het jeugdbestuur kan 
beslissen om een van de regels over te slaan en direct over te 
gaan op een zwaardere maatregel. 
 
Als jeugdbestuur willen wij hiermee aangeven dat ongewenst 
gedrag niet kan ten opzichte van andere spelers van het team en 
van ONB. Omdat de communicatie steeds schriftelijk plaatsvindt 
aan de ouders/verzorgers gaan wij er van uit dat zij, 
ouders/verzorgers, hun verantwoording nemen ten aanziende 
van het bovenstaande. 
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Behandel een ander zoals u zelf behandeld wil worden! 
Namelijk met respect!!! 
Spelers 
Op een avond/middag in de week zal er getraind worden bij VV 
ONB en daarbij gelden de volgende afspraken: 

 Zorg altijd dat je op tijd aanwezig bent, bij voorkeur 15 
min. voor aanvang training. 

 Bij verhindering (ziekte/studie/werk/privé) op tijd 
afmelden bij trainer/leider dit i.v.m. voorbereiding op de 
training of wedstrijd. 

 Zorg dat je trainings-/wedstrijdkleding in orde is, houd 
hierbij rekening met de weersomstandigheden, het 
dragen van scheenbeschermers is verplicht.! 

 Tijdens het trainen en spelen van wedstrijden GEEN 
sieraden dragen (horloge/ketting/oorbellen). Piercings 
afplakken indien nodig. 

 Zorg ervoor dat je tijdens de training geen kauwgum of 
snoep in je mond hebt, dit is zeer gevaarlijk. 

 Het is aan te raden om voetbalschoenen te dragen met 
vaste noppen. 

 Luister en let goed op tijdens de trainingen. Dit voorkomt 
dat er onduidelijkheden ontstaan en de training zal 
worden stilgelegd. 

 Probeer altijd zo scherp mogelijk te trainen, dit maakt 
elkaar beter. 

 Wees zuinig op het materiaal, HET MOET LANGER MEE 
(ballen, hesjes, pionnen en goaltjes) 

 Loop niet door andere veldjes op het trainingsveld (dit 
voorkomt irritaties) 

 Na de training word samen met de trainer, het gebruikte 
materiaal verzameld en opgeruimd. 
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 Maak je voetbalschoenen BUITEN schoon, zodat het 
gras/modder/zand/rubber buiten blijft. Er staan borstels 
bij de ingangen van de kleedkamers. 

 Voor een ieder is het douchen verplicht dit i.v.m. ziekte en 
hygiëne. Kun je niet douchen door levensbeschouwelijke 
overtuiging of medische redenen, dan het jeugdbestuur 
schriftelijk op de hoogte stellen.  Badslippers is een 
advies, i.v.m. voetschimmels.  

 Na het trainen op kunstgras, moet je de kleding goed 
uitkloppen, de rubberen korrels zijn slecht voor de 
wasmachine. 

 Laat de kleedkamer netjes achter. Bij de kleedkamers 
hangen de huisregels over het gebruik van de 
kleedkamers. 

 

Trainers en (bege)leiders 

 Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Uw houding en 
alles wat u zegt hebben een enorme impact. 

 Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de 
energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. 
Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 

 Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar 
niemand zich aan mag onttrekken. 

 Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen 
leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. 
Verliezen trouwens ook. 

 Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als 
zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. 

 Ontwikkel (team)respect voor de vaardigheid van de 
tegenstander en voor de beslissingen van de 
scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 

 Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. 
Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 
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Scheidsrechters (en assistent-scheidsrechters) 

 Ken de (spel)regels en pas deze toe. 

 Pas waar mogelijk de regels aan op het niveau van de 
spelers. 

 Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het 
plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te 
veel ingrijpen. 

 Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw 
gedrag sportief is. Geen woorden maar daden. 

 Geef daar waar het verdiend is beide teams een 
compliment voor hen goede spel. 

 Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van 
fouten. 

 Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als 
onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel 
gehandhaafd blijft. 

 
Ouders en verzorgers 

 Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel 
te nemen aan een sport. 

 Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet 
voor het uwe. 

 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen 
en laat het coachen over aan de leiders en/of trainers. 

 Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn 
als winnen, zodat het resultaat van een wedstrijd 
geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 

 Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind 
te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het 
worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind 
nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een 
fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 

 Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. 
Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed spel. 
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 Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het 
openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke 
personen in twijfel. 

 Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers en 
leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de 
recreatie van uw kind mogelijk te maken. 

 Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik 
tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 

 
Toeschouwers 

 Denk eraan dat de spelers voor hen eigen plezier 
deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De 
spelers doet dit niet voor uw vermaak en kunnen dus niet 
worden gezien als profsporters. 

 Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal 
en het beledigen, discrimineren of belagen van spelers, 
trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers 
van de tegenpartij. 

 Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als 
van het gastteam of andere deelnemers aan een 
wedstrijd. 

 Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder 
hen is er geen wedstrijd. 

 Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit als er 
een fout wordt gemaakt gedurende een wedstrijd of 
training. 

 Veroordeel elk gebruik van geweld. 

 Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. 

 Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel-
/wedstrijdbepalingen te houden. 

 Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld 
doet goed volgen. 

 Blijf altijd buiten de veldafrastering. 
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LIDMAATSCHAP 
Op het moment dat uw kind lid wordt van voetbalvereniging 
ONB, gaat u een aantal verplichtingen aan: 
 

 Op het VV ONB complex zijn regels van toepassing om de 
goede orde te bewaren. Iedereen houdt zich aan deze 
regels. Deze regels zijn na te lezen op de website. 

 U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind! Zorg dat u zelf 
aanwezig bent bij de wedstrijden van uw kind, dit gaat 
met name om de pupillen. Indien u zelf niet aanwezig kan 
zijn, zorg dan voor een vervanger (opa, oma, oom, tante, 
etc., etc.). Mocht het niet lukken om iemand aanwezig te 
laten zijn bij de wedstrijd, stem dit dan af met de leider. 
Zorg dat u te allen tijde bereikbaar bent. 

 Als uw kind lid wordt van VV ONB, verwachten we dat u 
als ouder vrijwilligerswerk doet bij de club. De 
vrijwilligerstaken kunnen bestaan uit: leider bij een team, 
kantinedienst, wedstrijdtafel, etc. Heeft u bepaalde 
vaardigheden, bv. Timmeren, schilderen, etc. en kunnen 
we misschien gebruik maken van uw diensten? Meld dit 
bij de club, alleen op deze manier kunnen we voetbal 
betaalbaar houden en kunnen we de vereniging goed te 
laten functioneren. 

 Bij aanmelding geldt een contributie plicht voor een 
seizoen wat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, welke 
zonder schriftelijke afzegging voor 30 juni stilzwijgend met 
een seizoen zal worden verlengd. 

 De contributie wordt alleen per automatische incasso 
geïnd. De hoogte van de contributie wordt, indien van 
toepassing, jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld.  
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Voor VV ONB zitten er ook een aantal verplichtingen aan het 
lidmaatschap van uw zoon/dochter. Wij dragen zorg voor: 
 

 VV ONB draagt zorg voor goede velden. 

 VV ONB draagt zorg voor gedegen trainers. ONB probeert 
ten allen tijde gedegen trainers bij elke team te krijgen. 

 VV ONB probeert een zorgvuldig samengesteld 
programma neer te zetten gedurende het seizoen. 
Daaronder kan worden verstaan, competitiewedstrijden, 
trainingen, zaalprogramma’s. 

 
Uiteraard hopen we dat uw zoon/dochter veel plezier beleeft 
aan het lidmaatschap.  


