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Inleiding 

Beste aanstaande trainer en of leider. Zonder vrijwilligers heeft geen enkele amateurclub 

bestaansrecht, wij als FC ODA zijn dan ook erg blij met jullie keuze om als vrijwilliger aan de 

slag te gaan. 

Als (nieuwe) trainer en of leider bij FC Oda komt er waarschijnlijk heel wat op je af; waar 

vind je de ballen, op welk veld mag je trainen, wie dien je te benaderen bij eventuele vragen 

en noem zo maar op. 

In deze hand-out vindt je nuttige informatie omtrent FC ODA. Hierin leggen wij uit wat jullie 

als trainer en of leider van FC ODA kunnen verwachten maar ook wat FC ODA van jullie 

verwacht.  

Het zal jullie de handvaten geven aangaande jullie vrijwilligerswerk bij FC Oda zodat jullie 

een snelle probleemloze start kunnen maken. 

Wij hopen dat deze hand-out veel van jullie vragen zal beantwoorden. Naast deze hand-out 

vinden jullie ook informatie op onze website https://www.fcoda.nl/ 

 

Veel plezier en sportiviteit gewenst bij FC ODA. 
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1 Wat kunnen jullie van FC Oda verwachten 
In dit hoofdstuk zullen we algemene zaken bespreken die jullie van FC Oda kunnen 

verwachten en die niet benoemd staan in de jaarkalender.  

1.1 Team uitrusting 
FC ODA verziet de teams van een uitrusting. Wat zit er allemaal in de uitrusting? 

 Pupillen (JO12 en lager) Junioren (JO13 en hoger) 

Team • Shirts 

• Tas voor de shirts 

• Ballen voor iedere speler 

• Hesjes voor de helft van het 
team 

• Shirts 

• Tas voor de shirts 

• Ballen voor iedere speler 

• Hesjes voor de helft van het 
team 

• Waterzak 

• Minstens 2 bidons 

Begeleiding1 • Poloshirts voor 2 begeleiders 

• Representatiepakken voor 2 
begeleiders 

• Winterjassen voor 2 
begeleiders 

• Poloshirts voor 3 begeleiders 

• Representatiepakken voor 3 
begeleiders 

• Winterjassen voor 3 
begeleiders 

Als een team meer begeleiders heeft dan aangeven betekent dit dus dat deze geen 

uitrusting krijgt! Mochten er problemen zijn met de uitrusting neem contact op met 

‘Onderhoud & Uitrusting’ door een mail te sturen naar onderhoud@fcoda.nl.  

1.2 Communicatie 
Wij communiceren via verschillende lijnen. Technische zaken zullen vooral via de TC gaan en 

de rest via het jeugdbestuur. Hiervoor gebruiken wij bij voorkeur nieuwsbrieven en 

Whatsapp groepen. Afgelastingen van trainingen en wedstrijden worden via een pushbericht 

of mail kenbaar gemaakt. Tevens staan deze altijd op de website. Voor generieke zaken 

kunnen wij ook pushberichten gebruiken maar dit zullen we tot een minimum beperken! 

1.3 Trainingen 
Wij zullen duidelijk aangeven op welke velden er getraind moet worden. Naast de velden 

zullen we de goals neerzetten die gebruikt mogen worden. Verder kun je in het ballenhok 

spullen voor de trainingen meenemen. Hoe wel rekening met de andere teams die trainen. 

Zij willen waarschijnlijk ook pionnen, hoedjes of andere zaken gebruiken.  

1.4 Wedstrijden 
Iedere team krijgt bij de thuiswedstrijden een veld en kleedkamer toegewezen. Bij drukte 

kan het zijn dat meerdere Oda teams het lokaal moeten delen. Voor de junioren teams 

verzorgen wij een scheidsrechter. Voor de pauzes verzorgen wij drinken voor de teams. Na 

afloop van de wedstrijd kan er door de jo11 en jonger teams samen met de tegenstander 

een beker aanleng limonade worden gedronken. 

                                                      

1 Voor de uitrusting van de begeleiders dient borg betaalt te worden. Na inlevering wordt de borg weer 
terugbetaalt. De kleding staat op naam. 

mailto:onderhoud@fcoda.nl


 

   
   

1.5 Contact personen 
Hieronder een lijst met de belangrijkste personen  

Functie Naam Taakbeschrijving  

Technisch Coördinator Erik Lenaers Voor alle technische 
vragen die je 
coördinator niet kan 
beantwoorden. 

 
Coördinatoren    

JO7 Abdel Hassi Voor alle vragen stel ze 
direct aan jouw 
coördinator.  

Geen afbeelding 

JO8 t/m JO12  Abdel Hassi & 
Dirk Wiermans 

Geen afbeelding 

JO13-JO15 Sander Hofs en 
Jurgen 
Wiermans 

Geen afbeelding 

JO17 Frank van der 
Linden a.i. 

 
JO19 Erik Lenaers a.i. 

 
Jeugdbestuur 
jeugdbestuur@fcoda.nl 

Frank van der 
Linden 

Voor alle algemene 
vragen die je 
coördinator niet kan 
beantwoorden. 

 
Wedstrijdzaken 
wedstrijdsecretaris@fcoda.nl 

John Stam Voor het verplaatsen 
wedstrijden, regelen 
van veld voor 
oefenwedstrijd etc. 

 
Onderhoud & uitrusting 
onderhoud@fcoda.nl 

Henk Haex Onderhoud van de 
accommodatie en 
uitgave van tenues en 
ander uitrusting van de 
teams, zoals ballen e.d.  

Website Beheer 
website@fcoda.nl 

Maurice 
Schrooten 

Voor alle problemen 
met de digitale 
hulpmiddelen, Website, 
app en VTON 

 

mailto:jeugdbestuur@fcoda.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@fcoda.nl
mailto:onderhoud@fcoda.nl
mailto:website@fcoda.nl


 

   
   

Toernooien 
Toernooien@fcoda.nl 

Sef Hendrickx Voor aanmelden van je 
team bij toernooien 
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2 Wat verwacht FC ODA van jullie 
In 1ste instantie begeleid je een team, je zorgt voor trainingen etc. maar er komen nog veel 

meer zaken op jouw af. 

2.1 VOG Verklaring 
Vanuit FC Oda willen wij een veilige omgeving creëren voor onze leden. Een van de 

maatregelen die we daarvoor hebben genomen is de verplichting voor iedere volwassenen 

die in aanraking komt met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. 

De aangevraagde VOG en toetsing staat in relatie tot het doel/functie. Zonder recente VOG 

is er binnen FC Oda geen mogelijkheid om een functie te bekleden waarbij U in aanraking 

kunt komen met minderjarigen! 

De aanvraag van in VOG via FC Oda is kosteloos en gaat als volgt. FC Oda heeft voor jouw 

een aanvraag bij de Dienst Justis voor een VOG voorbereid. Hiervoor dienen wij een geldig 

emailadres en toestemming te hebben. Toestemming geven kan via een email. Hierna 

ontvang je email met hierin een link naar de Dienst Justis waar je zelfstandig een definitieve 

aanvraag kunt doen. Let op de link is maar beperkte geldigheidsduur! 

Deze aanvraag dien je digitaal te ondertekenen. Hiervoor heb je dus een DigiD nodig! Na 

aanvraag duurt het een aantal werkdagen eer deze in behandeling wordt genomen. Binnen 2 

a 4 weken krijgt een de VOG thuisgestuurd. De originele VOG lever je vervolgens in bij FC 

Oda. Hiervoor staat er bij het wedstrijdsecretariaat een ‘brievenbus’. 

2.2 AVG verklaring 
FC ODA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ons AVG beleid 

beschrijft hoe wij als vereniging omgaan met gegevens van alle leden en vrijwilligers. Dit is 

na te lezen op https://fcoda.nl/399/avg-verklaring/ 

Als leider en of trainer dient U zich dus ook aan de AVG beleid te houden. Hiervoor dient U 

een formulier te ondertekenen waarin U verklaart op de hoogte bent van het beleid en de 

consequenties van overschrijden van de AVG. 

Probeer in de communicatie met spelers en ouders hen zo veel als mogelijk te anonimiseren. 

Denk hierbij aan: 

• in de mail alle emailadressen BCC te zetten,  

• geen adresgegevens te verspreiden  

• alleen de noodzakelijke gegevens te delen. 

Vanuit FC Oda hebben we de beschikking over communicatie middelen waarmee we jullie 

kunnen helpen met bovenstaande. 

2.3 Communicatie 
Binnen FC ODA hebben we de beschikking over allerlei communicatie middelen. Hiervoor 

dienen een aantal zaken door jullie geregeld te worden. We hebben op zijn minst nodig: 

1) Een geldig en regelmatig bekeken emailadres 

2) Mobiel nummer 

https://fcoda.nl/399/avg-verklaring/


 

   
   

2.3.1 Website 

Op de website is van allerlei informatie te vinden, kijk maar eens op https://fcoda.nl/. 

regelmatig staan hier nieuwsberichten en staat de agenda met de komende evenementen. 

De belangrijke data van de jaarkalender worden bv in de agenda gezet. Kijk regelmatig op de 

site om op de hoogte te blijven. 

2.3.2 FC ODA App 

Het merendeel van de zaken die op de website staan kunnen ook via de app worden gedaan. 

We willen jullie vragen deze app te instaleren, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp.  

Hiermee zijn wij in staat om pushberichten te sturen waardoor we jullie makkelijker op de 

hoogte kunnen houden van bepaalde zaken. Wel dien je je aan te melden. Meer uitleg over 

de app is te vinden op 

https://website.storage/Data/Oda/RTE/Bestanden/Algemeen/Handleiding_FC_Oda_App.pdf 

2.3.3 Nieuwsbrief 

Maandelijks proberen we jullie op de hoogte te houden van wat er in de club speelt. We 

hebben de mogelijkheid om nieuwsbrieven per team, functie en leeftijd te versturen. Deze 

kan derhalve ook gebruikt worden door jullie om te communiceren met jullie team(s). Mocht 

je hiervan gebruik willen maken neem contact op met de website beheerder, 
website@fcoda.nl. 

2.4 Trainingen 
Wij proberen spelers op te leiden voor FC ODA. Daarom hebben we een jeugdbeleidsplan 

geschreven. Je vindt hier informatie aangaande trainingen, indeling teams en andere 

relevante onderwerpen. Als trainer/ leider dien je je te conformeren aan dit Technisch 

Jeugdplan. Lees dit document voordat je aan het seizoen gaat beginnen.  

Heb je ideeën m.b.t. het Technisch Jeugdplan, dan mag je dit altijd aankaarten bij je 

coördinator of Technisch Jeugd Coördinator. Het Technische Jeugdbeleidsplan is terug te 

vinden op de website, https://fcoda.nl/514/reglementen--beleidsplannen/. 

In het ballenhok bevinden zich de hulpmiddelen die je kunt gebruiken voor de trainingen. 

Neem niet te veel pionnen, hoedjes of andere attributen mee, andere teams hebben deze 

ook nodig. Ook bevindt zich een compressor in het ballenhok, waarmee je de ballen op kan 

pompen. Zorg ervoor dat je altijd wat vaseline aan de naald doet alvorens de bal op te 

pompen. Jeugdspelers zijn niet toegelaten in het ballenhok. Ook al willen ze helpen, ze 

dienen buiten het ballenhok te wachten. Als je de spullen uit het ballenhok hebt gehaald doe 

de deur weer dicht. Er zit geen deurdranger op en iedereen die toegang zou moeten hebben 

heeft een code. Er is derhalve geen reden om de deur open te laten staan. 

Probeer de doelgebieden van het toegewezen veld te ontzien en verplaats goals regelmatig, 

hierdoor zal het veld langer bespeelbaar blijven. Na de training dien je de goals terug te 

plaatsen op de daarvoor bestemde plaats naast het juiste2 veld.  Uiteraard zorg je ervoor dat 

                                                      

2 De goaltjes hebben een veldnummer gekregen. Goaltjes dienen bij deze velden te blijven! 

https://fcoda.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp
https://website.storage/Data/Oda/RTE/Bestanden/Algemeen/Handleiding_FC_Oda_App.pdf
mailto:website@fcoda.nl
https://fcoda.nl/514/reglementen--beleidsplannen/


 

   
   

indien je de laatste bent die training geeft, dat alles afgesloten is en de verlichting 

uitgeschakeld is. 

2.5 Wedstrijden 
Op de wedstrijddag dien je je eerst te melden bij het wedstrijdsecretariaat van FC ODA. Hier 

ligt voor ieder team de wedstrijdklapper. Tevens krijg je hier de laatste stand van zaken te 

horen en worden eventueel formulieren uitgereikt. 

Tijdens de thuiswedstrijden vertegenwoordig jij FC ODA. Dit betekent dat jij bij de thuis 

wedstrijden de tegenstander en scheidsrechter ontvangt. De leiders van de tegenstander 

een kopje koffie aanbiedt en het drinken in de pauze voor jouw team en de tegenstander 

regelt. Voor de JO11 en lager is er ook drinken na afloop van de wedstrijd. Dit is ook 

verwoord in de jeugdinfo gids die in de klapper zit bij het wedstrijdsecretariaat. 

Bij de jongere teams dient het team zelf een wedstrijd regelaar te regelen. Bij de Junioren 

wordt er een scheidsrechter toegewezen. Als je geen scheidsrechter had dien je de stand 

door te geven bij het wedstrijdsecretariaat. 

Mocht je niet genoeg spelers bij elkaar krijgen meldt dit aan jouw coördinator. Misschien 

kan hij spelers bij andere teams regelen. Mocht je niet kunnen deelnemen, geef dit door aan 

de wedstrijdsecretaris om jullie af te melden! 

2.6 Normen en Waarden 
De normen en waarden hebben wij als vereniging verwoord in de “basis 11”van FCODA’’. 

Deze zijn terug te vinden in: 

• Groot bord bij ingang van de kantine 

• Op bordjes in iedere kleedkamer 

• Verwoord in het jeugdbeleidsplan 

Hou je als trainer en of leider aan deze normen en waarden en draag deze ook over op het 

team waar je verantwoordelijk voor bent.         

2.7 Toernooien 
Ieder jaar organiseert de toernooicommissie jeugdtoernooien bij FC Oda, deze staan in de 

verre omtrek hoog aangeschreven. Het meedoen met je team aan uittoernooien is 

onderdeel van je taak als trainer en of leider. Hiermee zorg je er indirect voor dat wij het 

toernooi bij FC Oda instant kunnen houden. Voor meer info omtrent toernooien zie onze 

website onder het blokje “toernooien”.  

De toernooien worden als onderdeel van het seizoen gezien. Hierbij gelden dezelfde regels 

als voor normale wedstrijden. Mocht je dus niet genoeg spelers bij elkaar krijgen meldt dit 

aan jouw coördinator. Misschien kan hij spelers bij andere teams regelen. Mocht je niet 

kunnen deelnemen, geef dit door aan de wedstrijdsecretaris om jullie af te melden.  

  



 

   
   

3 Jaar kalender 
Op de laatste pagina vindt U een handig jaar overzicht dat U kunt gebruiken als richtlijn. De 

belangrijkste activiteiten staan in onderstaande paragraven besproken. 

3.1 Start Trainingen 
De trainingen kunnen gestart worden twee weken voor de start van het seizoen. Je hebt een 

gedeelte van een veld toegewezen gekregen en een tijdslot om op te trainen. Op dit veld 

dien je ook te gaan trainen! Daarnaast ontvang je de code van het ballenhok en de slotcode. 

In het ballenhok bevinden zich ook de lichtschakelaars voor de veldverlichting.  

3.2 Uitdelen Team uitrusting 
De team uitrusting zal worden uitgedeeld 1 week voor start van het seizoen, zie paragraaf 

1.2 voor wat er uitgedeeld wordt.  

3.3 ‘Opstart Toernooien 
Om eens te kijken waar je staat als team kun je deelnemen een toernooien voor aanvang 

van het seizoen. De toernooi commissie heeft op de website een up to date lijst van 

toernooien waaraan jullie kunnen deelnemen. Door een mailtje te sturen naar 

toernooien@fcoda.nl onder vermelding van het toernooi melden zij jullie aan.  

3.4 Introductie week nieuwe vrijwilligers 
In de week voor de start van het seizoen zullen een aantal vrijwilligers aanwezig zijn tijdens 

de training om eventuele vragen te beantwoorden. Tevens vindt er een informatie avond 

plaats over wat er van de leiders trainers verwacht wordt gedurende het wedstrijdweekend 

alsmede algemene informatie over FC ODA. 

3.5 Start Seizoen 
Het seizoen start altijd het eerste weekend in September. Traditie getrouw begint het 

seizoen met het bekertoernooi. Hierbij worden twee a drie weekenden wedstrijden gespeelt 

voordat in het 4e weekend in september de competitie begint.  

Op de FC ODA site maar ook op voetbal.nl kun je wedstrijden zien die jullie gaan spelen. 

Maak een rij en was-schema voor de ouders van je teamspelers zodat duidelijk is wanneer 

welke actie van de ouders is vereist. 

3.6 Indelingen teams 
Gedurende het seizoen zijn de spelers beoordeeld door jullie als trainers en door de 

technische commissie. Tevens heeft de Technisch Coördinator geïnventariseerd wie de 

trainers en leiders willen zijn.  

Op het eind van het seizoen dan vinden de indelingen plaats. De trainers en technische 

commissie komen samen om de nieuwe teamindeling te bepalen. Dit betekent dat de 

spelers, trainers en leiders aan een team worden gekoppeld en de trainingstijden worden 

gezet. 

3.7 Publicatie teamindelingen 
Een dag na de sluiting van de overschrijving, 15 juni, publiceren we de teamindeling. Hierbij 

hoort ook de trainingstijden en veldindeling voor het komende seizoen. Hierdoor weten de 

mailto:toernooien@fcoda.nl


 

   
   

spelers precies wat ze het komende seizoen kunnen verwachten en kunnen de trainingen in 

het nieuwe seizoen vlot beginnen. 

3.8 Inleveren Team uitrusting 
Aan het einde van het seizoen dient de teamuitrusting te worden ingeleverd, shirts, 

waterzakken, bidons, etc...  

Trainers en leiders die bevestigd hebben voor het volgende seizoen kunnen hun uitrusting 

bewaren voor het volgende seizoen. Alle anderen dienen hun uitrusting in te leveren en 

krijgen hun borg terug. 
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Activiteit  Begin  Einde 

Start Trainingen 17-8-2019 21-8-2019 

Uitdelen Team uitrusting 24-8-2019 28-9-2019 

Introductie Week 24-8-2019 28-8-2019 

Start Competitie 29-8-2019 30-8-2019 

Indelingen 4-1-2020 17-1-2020 

Afsluiting seizoen 29-5-2020 30-5-2020 

Toernooien 6-5-2020 20-6-2020 
 

Activiteit  Begin  Einde 

Indelingen 1-6-2020 11-6-2020 

Sluiting overschrijvingen 15-6-2020 15-6-2020 

Publicatie ‘Nieuwe’ seizoen 16-6-2020 17-6-2020 

Inleveren team uitrusting 21-6-2020 25-6-2020 

Sluiting Sportpark 26-6-2020 16-8-2020 

 [Selecteer datum] [Selecteer datum] 

 [Selecteer datum] [Selecteer datum] 
 



 

   
   

 


