
HANDIG EN NUTTIG

Natuurlijk kunnen we nog veel meer over onze geweldige vereniging vertellen. Maar heel veel 
daarvan is ook te vinden op onze website en in onze FC Ommen Voetbalapp.

De VoetbalAssist clubapp voor FC Ommen

Waarom zou je de VoetbalAssist app gebruiken als er al een voetbal.nl app is?
Heel simpel, de VoebalAssist app biedt net iets meer. Naast de informatie die ook in de voetbal.nl 
app staat (programma’s standen, uitslagen, teamindelingen, etc.) vind je op de speciaal voor  
FC Ommen beschikbare app ook:
• De nieuwsberichten van FC Ommen
• De wedstrijdverslagen en -foto’s van FC Ommen-teams (incl. opstellingen en wedstrijddetails)
• De agenda van FC Ommen
• Zelf in te stellen lijst met favoriete Ommer teams (met o.a. topscorers)

Aarzel niet om contact op te nemen

Bestuur  www.fcommen.nl/209/bestuur 

Jeugdcoördinatoren  www.fcommen.nl/383/jeugdcordinatoren  

Vertrouwenspersonen  • Marianne Kremer,,
  telefoon: 06 - 49 65 58 05 email: nnkremer@hotmail.com 
 • Hubert te Woerd
  telefoon: 0529 - 45 20 03 email: etewoerd@home.nl 

Commissies  www.fcommen.nl/368/algemeen/  

Ledenadministratie  ledenadministratie@fcommen.nl 

Vrijwilligerscommissie  vrijwilligers@fcommen.nl 

G-Voetbal  www.fcommen.nl/358/wie-zijn-wij/ 

Sponsorcommissie  sponsoring@fcommen.nl 

MET PASSIE EN PLEZIERMET PASSIE EN PLEZIER

WELKOM
Wat mooi dat je lid bent geworden van onze vereniging.  

We hopen dat je een mooie tijd bij FC Ommen zult beleven. 

In dit boekje willen we ons kort aan je voorstellen.

Met passie en plezier
FC Ommen is een spiksplinternieuwe voetbalvereniging met 1200 leden die in 2021 is opgericht. 
Wij willen graag dat iedereen in Ommen die dat wil, met passie en plezier bij ons kan voetballen. 
Voetbal is een van de mooiste sporten, misschien wel de mooiste sport die er is. Ook in Ommen 
zijn er veel mensen die er veel plezier aan beleven.

Plezier staat voorop bij FC Ommen. Daar doen wij ons best voor. In de eerste plaats natuurlijk voor 
jullie als spelers. Maar ook voor al die vrijwilligers zoals trainers en leiders, zoals bijvoorbeeld de 
mensen die de velden en kleedkamers netjes houden, de koffie, thee en limonade verzorgen, de 
ouders die jullie naar de wedstrijden brengen. En natuurlijk moeten ook al die supporters, (groot)
ouders, familie, vrienden, vriendinnen het ook naar hun zin hebben. Zowel langs het veld als in het 
clubgebouw. Elk weekend vinden honderden kinderen en volwassenen hun plezier en uitlaatklep 
op het voetbalveld.

Wij willen een vereniging voor iedereen zijn. Dus we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat 
jij met plezier in een team speelt, waarin iedereen ongeveer even goed kan voetballen.

Zo doen we dat
Om er voor te zorgen dat alle bovengenoemde (groepen) mensen ook echt met plezier naar 
Westbroek en Weerkomm’n blijven komen, maken we met elkaar - en dus ook met jou- een 
aantal simpele afspraken.

Het wordt en blijft alleen maar leuk als we rekening met elkaar houden. Dus we doen het met z’n 
allen samen, je gedraagt je tegenover iedereen binnen de vereniging, je bent sportief, zowel in het 
veld als er buiten en je zorgt dat alles netjes en heel blijft. Eigenlijk is het heel eenvoudig, het gaat 
hier net zoals thuis, alleen moet je hier met iets meer mensen rekening houden. 
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ZO GEDRAAG JE JE 
BIJ FC OMMEN

Normaal gedrag 
• We helpen elkaar
• We vertrouwen elkaar 
• We lachen elkaar niet uit 
• Niemand speelt de baas
• Niemand doet zielig 
• We hebben respect voor onszelf en voor anderen
• We vernielen niets opzettelijk 

Mocht iemand anders binnen de vereniging ander gedrag vertonen dan hierboven beschreven en 
je hebt hier last van, meld dat dan bij je trainer of leider. En als het heel vervelend wordt, ga dan 
naar een van de vertrouwenspersonen binnen de vereniging.

Prestatie
En hoe zit het dan met de prestatie bij FC Ommen? Plezier is prima, maar ik wil ook iets leren en 
misschien ben ik wel heel goed.

Goed nieuws. Bij de fusie is afgesproken dat we veel aandacht zullen hebben voor de jeugd. We 
willen de opleiding van de jeugd nog beter maken dan het al was. We stoppen dus meer geld 
in het opleiden van onze (jeugd)trainers. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de hele 
vereniging. Hoe beter de training en begeleiding, hoe groter de kans dat on eerste elftal en wie 
weet jij ook, hogerop zal spelen.

En hoe zit het dan met de vrouwen en meisjes? Die waren tot nog niet zo heel lang geleden 
immers bij veel verenigingen de stiefkindjes onder de leden. Ook hier goed nieuws. Net als bij de 
jeugd heeft het bestuur besloten extra energie en geld in de vrouwen en meisjes te steken. In 2021 
is het hoog tijd dat ze gelijkwaardig behandeld worden. Je betaalt immers net zoveel contributie 
als je buurjongen?

Een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen plezier en passie is het G-Voetbal. Hoe je het ook 
wendt of keert, het kan zo zijn dat je net iets teveel beperkingen hebt om met je leeftijdgenoten 
in een tem te spelen. Het niveauverschil wordt dan zo groot, dat je echt niet meer met plezier 
voetbalt. 

Maar mooi dat er dan een G-voetbalteam is, waarin je net zo fanatiek als een talentvolle 
leeftijdsgenoot van de voetbal kunt genieten Het enige verschil is, dat je in een team speelt 
waarin jong en oud, man en vrouw, met elkaar in hetzelfde team spelen. Maar je speelt, net als 
andere leden, in een team met spelers van hetzelfde niveau, met deskunidge leiders die allemaal 
al vanaf 2011 bij het G-team rondlopen. De meeste spelers trouwens ook. Ze zijn bijna allemaal 
gebleven en dat komt vooral omdat ze allemaal met plezier en passie kunnen voetballen.

HUISREGELS

Hiervoor heb je al kunnen lezen wat we met jou willen afspreken, zodat je met plezier bij  
FC Ommen kunt voetballen. Naast deze afspraken over sportiviteit, samenwerken en respect, 
zijn er ook nog wat praktische huisregels. Die huisregels verschillen soms per team, maar de 
huisregels die voor alle teams gelden vind je hieronder. 

Wat mag je van ons verwachten?
• FC Ommen zorgt voor je Voetbalkleding (shirts, broeken, kousen) en dit blijft eigendom van de 

vereniging. 
• Je teamleiding maakt het schema voor het wassen van de kleding en voor het vervoer naar de 

uitwedstrijden (ja, dat moet ook gebeuren…) 
• Na je aanmelding schrijven we jou in bij de KNVB, zodat je aan competitiewedstrijden mag 

meedoen. 
• Buiten de wedstrijden en trainingen organiseert de vereniging allerlei activiteiten en toernooien. 

Houd hiervoor de website in de gaten. 

Wat verwachten we van jou?
• Je zorgt zelf voor voetbalschoenen en scheenbeschermers 
• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel op de training als in wedstrijden 
• Tijdens het douchen na de trainingen en wedstrijden, raden we je aan slippers te gebruiken. 
• Meld je op tijd af bij je leider wanneer je niet kunt spelen. Dan kan je leider misschien nog op 

tijd een andere speler uitnodigen. En als je(ouder) moet rijden die dag, is het nog belangrijker 
dat je dat zo vroeg mogelijk meldt, anders kan je hele team niet voetballen!!

• Het bestuur van FC Ommen gaat ervan uit, dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor het 
afsluiten van de volgende verzekeringen: 

• een aansprakelijkheidsverzekering ( WA ); 
• een ongevallenverzekering; 
• een autoverzekering en 
• voor de auto een inzittendenverzekering. 
• Op www.fcommen.nl/ zijn alle reglementen, procedures en beleidsdocumenten van de 

vereniging te vinden. 

Wat verwachten wij van jouw supporters?
• Laat het coachen over aan de trainer/leider, met zijn aanwijzingen heeft je (klein)kind het al 

druk genoeg 
• De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen. 
• Moedig uw kind en medespelers op een positieve manier aan, zo blijft het leuk. 
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