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Hallo nieuw lid van vv Oudehaske  en ouders, 

Welkom bij voetbalvereniging Oudehaske!

Onze vereniging is opgericht op 16 december 1963 en speelt haar thuiswedstrijden op 
het sportpark Pieter Bultsma aan de Jousterweg 140a. 

Middels dit boekje willen we jullie een beeld geven van de gang van zaken bij onze 
vereniging. Er is allerlei informatie te vinden die voor nieuwe leden van belang is. 

Mochten jullie nog met vragen zitten na het lezen van dit informatieboekje: alle actuele 
informatie is voor iedereen beschikbaar op de website van vv Oudehaske: www.vvoude-
haske.nl en natuurlijk is de Jeugdcommissie altijd bereid om vragen te beantwoorden. 

Met sportieve groet, 

De jeugdcommissie van vv Oudehaske 

WELKOM!
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Om een vereniging draaiende te houden is er een duidelijke organisatie nodig waarbin-
nen vrijwilligers hun taken kunnen uitvoeren. De structuur binnen de vereniging bestaat 
uit het bestuur met daaronder een aantal commissies met een uitvoerende taak. 

Het bestuur
Het bestuur van vv Oudehaske is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze 
voetbalclub, alsmede de uitvoering van het beleid. Binnen het bestuur zijn diverse taken 
toegewezen aan een verantwoordelijk actiehouder. Deze fungeert daarvoor als eerste 
aanspreekpunt (contact).

Wat doet het bestuur?
De hoofdtaak van het hoofdbestuur van vv Oudehaske is leiding geven aan de vereni-
ging. Zij draagt er zorg voor dat de sport, zowel prestatief als recreatief, kan worden 
beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. 

In algemene zin houdt het bestuur zich bezig met: onderhouden van de contacten met 
de gemeente en omringende voetbalverenigingen, financiële aspecten van de vereni-
ging, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat en overige technische zaken. Maande-
lijks komt het bestuur bij elkaar met de leden van het bestuur om de voortgang van 
bovengenoemde zaken te bespreken.

Jeugdcommissie
Onze club heeft een bloeiende jeugdafdeling. De jeugdzaken binnen onze voetbalvereni-
ging worden behartigd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie laat zich in de 
uitvoering van de taken en in het realiseren van de doelen bijstaan door o.a. coördinato-
ren, jeugdtrainers, jeugdkader, overige vrijwilligers.

Ook richt de jeugdcommissie zich op de ontwikkeling van spelers, trainers en begelei-
ders op technisch, maar ook sociaal gebied. Zo is er recent een leerlijn (onze ‘oranje 
draad’) geformuleerd door de technische commissie binnen de jeugdcommissie waarbij 
coach- en trainingskaarten zijn ontwikkeld die trainers en coaches handvatten geven bij 
de begeleiding van hun jeugdteam. Daarnaast wordt er door de jeugdtrainers bij vv 
Oudehaske gebruik gemaakt van de trainersapp ‘Rinus’, deze app is ontwikkeld door de 
KNVB.

1. ONZE VERENIGING
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Doel van de vereniging is om een zo volwaardig mogelijke jeugdafdeling te hebben waar 
jongens en meisjes die willen voetballen graag onderdeel van zijn. Centraal staan 
voetbalontwikkeling, ontspanning en plezier, verhouding tussen speler en vereniging en 
verstandhouding met ouders en/of verzorgers. Een belangrijke kernwaarde is hierbij dat 
voor alle jeugdleden de (voetbal)ontwikkeling, sportiviteit en plezier in sporten altijd 
voorop staat.

De taken van de Jeugdcommissie zijn o.a.
• Contacten met  en coördinatie van jeugdtrainers;
• Contacten met en coördinatie van jeugdleiders;
• Aanstellen van jeugdtrainers en -leiders;
• In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen;
• Contact met de seniorenafdeling, in verband met overgang junioren naar senioren.

Tevens is de Jeugdcommissie verantwoordelijk voor het indelen van de jeugdteams. Dit 
is elk jaar een lastige puzzel:  Hebben we voor elk team voldoende spelers? Op basis van 
welke criteria delen we in? Hoe maken we de juiste afweging? Hoe gaan we om met 
bijzonderheden? Hoe krijgen we de optimale balans tussen spelniveau, beleving en 
plezier? In overleg met de jeugdleiders en jeugdtrainers proberen we ieder seizoen de 
juiste afwegingen te maken.

Technische commissie
Er bestaan binnen vv Oudehaske twee technische commissies: een TC jeugd (eerder al 
beschreven bij de Jeugdcommissie) en een TC senioren. Deze TC bestaat uit de 
hoofdtrainer senioren, de coördinator keepertrainers, de leiders van het 1ste en 2de 
elftal en een afgevaardigde van het bestuur. 

De taken van de TC senioren zijn:
• Selectie en samenstellen van de elftallen;
• Uitwerken trainersbeleid senioren;
• Trainingsintensiteit vaststellen;
• Aangeven behoefte oefenprogramma;
• Regelmatig bezoeken wedstrijden senioren;
• Stimuleren trainingsbezoek spelers.
• Daarnaast speelt de TC een grote rol is de begeleiding van de overstap van 
jeugdspelers naar de senioren
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Activiteitencommissie
Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de binding met en tussen de 
leden van onze vereniging. De commissie hoopt op deze manier de betrokkenheid van 
de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te 
stimuleren.

Wat doet de activiteitencommissie?
De doelstellingen worden bereikt door het organiseren van diverse activiteiten. Dit 
kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbal gerelateerde 
activiteiten, waarbij de leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenko-
men. 

Sponsorcommissie
Sponsoring is essentieel voor het voortbestaan van vv Oudehaske en vormt daarom een 
belangrijk onderdeel van de organisatie van de vereniging. Zij zijn erop opgericht om de 
relatie tussen sponsors en de voetbalverenging te versterken. De sponsorcommissie zal 
de contacten met de sponsors versterken door het organiseren van activiteiten, 
waaronder een jaarlijkse netwerkborrel voor de sponsoren. Daarnaast houdt de 
sponsorcommissie zich bezig met de werving van nieuwe sponsors. De werving van 
nieuwe sponsors wordt zeer breed gedragen en uitgevoerd. Het doel van de sponsor-
commissie is er voor te zorgen dat sponsoring geen eenzijdige zaak is. Publiciteit, 
naamsbekendheid, goodwill in de regio/provincie en netwerkmogelijkheden rondom de 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

Naast de vele sponsormogelijkheden organiseert de sponsorcommissie van vv Oude-
haske ook jaarlijks de Euroloterij, grote clubactie en wordt bij thuiswedstrijden van 
Oudehaske 1 een verloting georganiseerd. De sponsorcommissie is het gehele jaar bezig 
geldstromen te genereren welke te goede komen aan vv Oudehaske.

Enkele zaken waarvoor we sponsorgelden gebruiken zijn accommodatie, materialen, 
ontwikkeling van de jeugd en andere onderdelen die in onze beleving nodig zijn om een 
vereniging op een kwalitatief en plezierig niveau te kunnen laten draaien.

Kantinecommissie
Het kloppende hart van de vereniging is natuurlijk de kantine. Iedere speeldag en 
sommige doordeweekse avonden staan de kantinevrijwilligers weer klaar om ervoor te 
zorgen dat de kantine dé ontmoetingsplaats is voor spelers, supporters en ouders. t



De KNVB  heeft in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, coaches, 
scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, het pupillenvoetbal grondig
onder de loep genomen. Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen 
is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. Als kinderen 
plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een 
optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling.

Naar aanleiding van de conclusies die uit het onderzoek kwamen heeft de KNVB vanaf 
het seizoen 2017/’18 de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen geïntroduceerd. Deze 
nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende 
jongens en meiden, op alle niveaus.

Met de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen is ook de nieuwe voetbal.nl app 
geïntroduceerd. De actuele teamindeling van vv Oudehaske van het huidige seizoen is 
daarin te vinden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de teams waarin de spelers kunnen worden 
ingedeeld. 

Leeftijd Aantal spelers Veldafmeting Spelduur Klassement

O7* 4 tegen 4 1/8 veld - -
O8 en O9 6 tegen 6 1/4 veld 2x20 minuten nee
O10 6 tegen 6 1/4 veld 2x25 minuten nee
O11 8 tegen 8 1/2 veld 2x30 minuten ja
O12 8 tegen 8 1/2 veld 2x30 minuten ja
O13 11 tegen 11 Groot veld 2x30 minuten ja
O14 11 tegen 11 Groot veld 2x35 minuten ja
O15 11 tegen 11 Groot veld 2x35 minuten ja
O17 11 tegen 11 Groot veld 2x40 minuten ja
O19 11 tegen 11 Groot veld 2x45 minuten ja

* Voor O7 is er geen competitievoetbal. Bij voldoende animo is het mogelijk om in 
overleg met andere clubs in de regio een toernooi te organiseren. Bij vv Oudehaske 
worden de O7 spelers vaak de minipupillen genoemd.

2. TEAMINFORMATIE 
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Leiders 
Bij ieder jeugdteam proberen we minimaal één, maar liefst twee, leiders te hebben. De 
leiders zijn bij de wedstrijden verantwoordelijk voor het team en materiaal. In de meeste 
gevallen zijn het ouders van het betreffende team die als leider optreden. 

Trainingen 
Alle jeugdteams, met uitzondering van O8 en O7 trainen wekelijks twee maal. De 
trainingstijden die voor dit seizoen gelden, staan op de website van vv Oudehaske. De 
trainingen van de jeugdteams worden verzorgd door onze jeugdtrainers. 
   
Minipupillen 
De spelertjes die nog geen wedstrijden spelen en alleen trainen noemen we de minipu-
pillen. De trainingen vinden bij voorkeur plaats op de woensdagmiddag. Indien er 
genoeg spelers zijn kan er besloten worden dat de minipupillen onder de naam JO7 
incidenteel wedstrijden spelen in toernooivorm. 
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In ons technisch jeugdbeleid staat ontwikkelen centraal en boven de teamprestatie. Wij 
willen ieder jeugdlid dezelfde kansen geven zich te ontwikkelen, waarbij dus eenieder 
met plezier leert voetballen. Bij vv Oudehaske wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
selectie- en recreatieteams, alle jeugdspelers worden normaliter bij hun eigen leeftijds-
categorie (JO/MO) ingedeeld.

Om in elk team voldoende spelers te hebben kan het wel voorkomen dat een jeugdspe-
ler een leeftijdscategorie hoger of lager wordt ingedeeld. In dergelijke gevallen wordt bij 
de teamindeling uiteraard wel gekeken naar de ontwikkeling van spelers, want vanzelf-
sprekend is er onderscheid in de wijze waarop jeugdleden zich ontwikkelen. Hierbij 
wordt altijd gekeken naar 4 pijlers: (1) persoonlijkheid & beleving, (2) voetbaltechnisch, 
(3) fysiek & gedrag en (4) mentaal.

Gedurende elk seizoen zijn er frequente overleggen van de (technische) jeugdcommis-
sie met jeugdtrainers, waarin de voortgang van jeugdspelers wordt besproken. Jeugd-
spelers die qua ontwikkeling ver voorlopen ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten 
wordt de mogelijkheid geboden om extra te trainen met een oudere leeftijdscategorie. 
Ook voor jeugdspelers die duidelijk achterlopen in ontwikkeling kan er individueel 
maatwerk worden geboden. Criteria die in dergelijke evaluatiemomenten worden 
gewogen hebben altijd te maken met de leeftijdsspecifieke leerdoelen, zoals eerder 
beschreven.  

De jeugdcommissie start elke voorjaar met de teamindeling voor het aankomend 
seizoen. Dit proces wordt zorgvuldig gedaan en altijd in samenwerking met het 
technisch jeugdkader en de jeugdtrainers. In juni/juli worden de voorlopige indelingen 
via de website door de jeugdcommissie bekend gemaakt. Vlak voor de start van het 
nieuwe seizoen en tijdens de winterstop kunnen - in samenspraak met de jeugdtrainer - 
eventuele veranderingen worden doorgevoerd. Bij tussentijdse veranderingen worden 
de ouders/verzorgers en speler die het betreft vooraf door de jeugdcommissie ingelicht. 
Wanneer er nieuwe leden tijdens het seizoen zich aanmelden dan wordt bekeken of het 
nieuwe lid direct bij een team gevoegd kan worden of dat hij/zij in een team wordt 
ingedeeld bij de start van een nieuwe competitie. 

3. TEAMINDELING 
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Meisjesvoetbal is in Nederland de snelst groeiende sport. Ook vv Oudehaske heeft 
gezien dat het voetbal voor meisjes een mooie kans is op meer diversiteit binnen de 
vereniging en het is inmiddels niet meer weg te denken bij onze club.

Al sinds heel wat jaren spelen er meisjesteams in competitieverband namens vv 
Oudehaske hun competitiewedstrijden. Bij de jeugd hebben wij op dit moment één 
meisjesteam bij de oudere jeugd én we hebben m.i.v. het seizoen ‘21/’22 een senioren 
vrouwenteam. Bij de jongste jeugd spelen meisjes en jongens gewoon samen in 
gemengde teams. Wij zijn ervan overtuigd dat dit, als je kijkt naar voetbalontwikkeling 
en naar het sociale aspect, het beste is voor onze jeugdspelers. Bij de oudere jeugd 
streven we wel naar meisjesteams.

4. MEISJESVOETBAL
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4-fasenmodel
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO8 t/m JO12) is sinds het seizoen 2020/’21 
anders opgezet. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 
fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. In de praktijk betekent dit dus dat er vier 
kleine competities worden gespeeld in één voetbalseizoen.

In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet 
gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden zijn er in deze leeftijdsca-
tegorieën niet. 

Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier 
beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen 
ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te 
voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de 
grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, 
mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer 
wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit 
laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen 
langer blijven voetballen.

Bekercompetitie 
Vanaf de JO13 is een seizoen iets anders ingedeeld. De eerste wedstrijden na de 
zomerstop worden gespeeld in het kader van de KNVB bekercompetitie. Op een aantal 
achtereenvolgende zaterdagen worden wedstrijden gespeeld tegen andere teams uit de 
bekerpoule. Alleen de winnaar van de bekerpoule gaat door naar de volgende ronde. Een 
mooie bijkomstigheid is dat de bekerwedstrijden ook kunnen worden gebruikt om beter 
te kunnen bepalen of het team op het juiste speelniveau is ingedeeld. 

Competitieopzet 
Na de bekerwedstrijden wordt de najaarscompetitie (september – december) gespeeld. 
De eindstanden in deze competities worden door de KNVB gebruikt om de voorjaarcom-
petities (februari – mei) zo gelijkwaardig mogelijk in te delen. In de praktijk worden er 
hier dus twee competities gespeeld in één seizoen.

5. WEDSTRIJDINFORMATIE  
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De verenigingen waar tegen gevoetbald wordt, komen allen uit de regio Heerenveen. 
Zeker bij de jongste teams worden de wedstrijden gespeeld tegen verenigingen uit de 
directe omgeving van Oudehaske.  Bij de oudere leeftijdsgroepen kan er sprake zijn van 
grotere reisafstanden. 

Afgelastingen  
De weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat door de KNVB besloten wordt om het 
volledige wedstrijdprogramma niet door te laten gaan, dat wordt een algehele afgelas-
ting genoemd. In geval van een algehele afgelasting is dit o.a. terug te lezen op 
Teletekst, pagina 603. Als er achter district Noord categorie B, een X staat, is er sprake 
van een algehele afgelasting. 

Het kan ook voorkomen dat er geen sprake is van een algehele afgelasting, maar dat er 
door de weersomstandigheden toch wedstrijden (zowel uit als thuis ) geen doorgang 
kunnen vinden. Zo gauw de jeugdcommissie op de hoogte is van afgelaste wedstrijden 
zullen deze op de website vermeld worden (als mededeling op de site en/of in het 
wedstrijdprogramma) en ingevoerd worden in de voetbal.nl app zodat het direct 
zichtbaar is voor iedereen. 

Wedstrijdwijzigingen 
Op de website van vv Oudehaske staat het wedstrijdprogramma voor alle teams voor 
een periode van twee weken vermeld. In de voetbal.nl app is zelfs het complete 
wedstrijdprogramma voor de gehele competitie te zien. Er kan natuurlijk altijd sprake 
zijn van wedstrijdwijzigingen. Dit kan betekenen dat er een verandering is opgetreden in 
de aanvangstijd van de wedstrijd of dat de wedstrijd vervallen is. Alle wedstrijdwijzigin-
gen staan altijd vermeld op de website bij het wedstrijdprogramma en zijn direct 
zichtbaar in de voetbal.nl app.  

Wedstrijden in vakantieperiodes 
Bij de jongste jeugd wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties, bij de oudere jeugd 
kan het voorkomen dat op een zaterdag die aan het begin of aan het einde van een 
schoolvakantie valt toch competitiewedstrijden gepland staan. Tijdens de kerstperiode 
wordt er minimaal twee zaterdagen niet gevoetbald. 



Als ouder wil je natuurlijk graag zien hoe je kind met zijn/haar team geniet van het 
voetballen. De rol van de ouders is bij onze jeugdleden natuurlijk erg belangrijk. Daarom 
hebben we hier een elftal tips opgesteld. 

Alle ouders van jeugdleden bij vv Oudehaske

1. Geven blijk van belangstelling, gaan dus zo veel mogelijk kijken naar   
 wedstrijden van hun kinderen. 

2. Moedigen hun kinderen en medespelers aan, stimuleren de kinderen in hun   
 sportbeleving. 

3. Gebruiken geen tactische kreten, laten de coaching over aan de coach/leider. 

4. Geven het goede voorbeeld door altijd positief te zijn, juist ook bij verlies. 

5. Geven het goede voorbeeld door zich te onthouden van commentaar op de   
 scheidsrechter. 

6. Nemen langs de lijn een positie in als toeschouwer, dus niet naast de   
 elftalleider en niet achter het doel. 

7. Zorgen ervoor, indien kinderen voor vervoer nog afhankelijk zijn van de ouders,  
 dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden en trainingen 

8. Tonen niet hun ongenoegen aan de bar van de kantine, maar bespreken hun  
 vragen en opmerkingen met trainers, leiders of commissieleden. 

9. Maken geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders, scheidsrechters,  
 coaches/leiders. 

10. Laten hun emoties niet de vrije loop. 

11. Helpen mee als een coach/leider daarom vraagt. 

6. ROL VAN DE OUDERS
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De website van vv Oudehaske, te vinden op www.vvoudehaske.nl , is de meest actuele 
bron van informatie voor alle leden van vv Oudehaske. Actueel nieuws, maar ook alle 
wedstrijdwijzigingen en eventuele afgelastingen zijn zichtbaar op de openingspagina 
van de website. Ook is via het submenu nog de nodige extra informatie te vinden. 

Daarnaast wordt er natuurlijk door alle teams gewerkt met een teamgroepsapp, 
waardoor informatie snel wordt gedeeld en ook via facebook, twitter en instagram is vv 
Oudehaske te volgen.

7. INFORMATIEVOORZIENING  
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Sportkleding 
vv Oudehaske streeft ernaar dat er voor alle teams gesponsorde voetbalkleding 
aanwezig is. Dat wil zeggen dat voor ieder team een tas beschikbaar is waarin voldoen-
de voetbalshirts, -broekjes en –kousen  aanwezig zijn met dezelfde sponsoropdruk. Aan 
het begin van het seizoen worden voor alle teams de tassen weer compleet gemaakt.  
De teams zijn zelf gedurende het gehele seizoen verantwoordelijk voor het wassen van 
de tenues. De regel is daarbij dat bij toerbeurt alle spelers voor het wassen van de shirts 
zorg dragen. Door alle shirts steeds tegelijk te wassen, wordt zoveel mogelijk voorko-
men dat er kleurverschillen ontstaan. 

De spelers dienen zelf te zorgen voor hun trainingskleding en de overige onderdelen van 
de voetbaloutfit, dat wil zeggen de voetbalschoenen en scheenbeschermers. Overigens 
zijn scheenbeschermers bij zowel wedstrijden als trainingen verplicht. Bij koud weer is 
het verplicht om te trainen in lange broek en voldoende warme kleding.

Voor vv Oudehaske kleding kunt u terecht in vv Oudehaske webshop die te bereiken is 
via de site.  

Afmelden voor wedstrijden 
Het kan gedurende het jaar voorkomen dat een speler niet in staat is mee te spelen bij 
een of meerdere wedstrijden van zijn/haar team. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bij 
verhindering de speler afgemeld wordt. Dit afmelden moet bij de eigen leider gebeuren. 
We hopen natuurlijk dat spelers zich zo min mogelijk afmelden voor wedstrijden. Niet op 
komen dagen bij wedstrijden zonder af te melden, kan natuurlijk echt niet. Het eigen 
team wordt daar de dupe van. 
  
Wedstrijdballen 
Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen een ballennet met 2 of 3 nieuwe 
wedstrijdballen. Deze wedstrijdballen kunnen zowel bij de thuis- als de uitwedstrijden 
gebruikt worden om “in te spelen”. Bij de thuiswedstrijden zal één van de ballen veelal 
ook als speelbal bij de wedstrijd gebruikt worden.  Van het team wordt verwacht dat zij 
er voor zorgen dat de wedstrijdballen het gehele seizoen aanwezig blijven.  

8. HUISREGELS 
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Verzamelen bij uitwedstrijden 
De leider van een team bepaalt de vertrektijd bij het spelen van de wedstrijden en 
communiceert dit via de team-appgroep. 

Vervoer naar wedstrijden 
Het vervoer naar uitwedstrijden kan niet door vv Oudehaske georganiseerd worden. Het 
is aan de teams zelf om er bij uitwedstrijden voor te zorgen dat er voldoende vervoer 
aanwezig is. In de praktijk betekent dit dat de leider van een team een rijschema maakt 
voor de te spelen uitwedstrijden.

Douchen / gebruik kleedkamers 
Uit hygiënisch oogpunt is het natuurlijk van belang dat spelers na een wedstrijd gaan 
douchen. Bij de uitwedstrijden is daar ook voldoende mogelijkheid voor.  

Van de spelers, leiders en ouders wordt verwacht dat de kleedruimtes netjes achterge-
laten worden. Zeker bij uitwedstrijden treedt ieder team op als ambassadeur van onze 
vereniging, dus dat vraagt dat er met respect omgegaan wordt met de eigendommen 
van de andere vereniging. 

Gebruik sportcomplex buiten training- en wedstrijdactiviteiten 
Buiten de trainings- en wedstrijdactiviteiten is het verboden gebruik te maken van de 
voetbalvelden. Op deze momenten zijn er namelijk geen vrijwilligers aanwezig. 

Richtlijnen WhatsApp vv Oudehaske  
Ieder team maakt gebruik van WhatsApp. Dit is natuurlijk erg handig en ook niet meer 
weg te denken als communicatiemiddel. Toch hebben we als Jeugdcommissie de 
afgelopen jaren ervaren dat er, bij verkeerd gebruik, ook nadelen zijn. We hebben 
daarom een aantal richtlijnen opgesteld waar vrijwilligers en leden zich aan dienen te 
houden.

1. Beperk je tot boodschappen die voor de hele groep zijn.
2. Beperk je tot het onderwerp van de groep.
3. Houd het zakelijk.
4. Stuur klachten en/of ideeën persoonlijk naar diegene die daar over gaat. 
5. Maak er geen discussieplatvorm van.
6. En misschien wel de belangrijkste regel: Houd het netjes!



Naast het trainen en spelen van competitiewedstrijden zijn er ook nog andere activitei-
ten voor onze jeugdspelers. Zo begint het al een traditie te worden dat er jaarlijks in 
januari onderlinge zaalvoetbalwedstrijdjes worden gespeeld in het Kulturhus in Oude-
haske. Ook heeft vv Oudehaske haar jaarlijkse slotdag waar er voor de (jeugd)leden 
activiteiten worden georganiseerd en we stimuleren de leiders van onze jeugdteams om 
ieder jaar toch minimaal aan één toernooi mee te doen.  Daarnaast verwachten we dat 
onze jeugdleden meedoen aan acties zoals de grote club actie, de Poiesz jeugdspon-
soractie en onze jaarlijkse koekactie.  

Pupil van de week 
Bij de thuiswedstrijden van vv Oudehaske 1 komt iedere jeugdspeler een keer aan de 
beurt om “Pupil van de week” te zijn.  Deze speler is dan onder andere aanwezig bij de 
warming up, de wedstrijdbespreking en de aftrap. Daarnaast krijgt hij/zij een wedstrijd-
bal als herinnering en natuurlijk een lekker patatje. 

9. EXTRA (SPORT-) ACTIVITEITEN  
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Alles binnen onze vereniging goed te laten verlopen vraagt uiteraard veel inzet van 
leiders, trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers. Ook van ouders verwachten wij 
hier een bijdrage. Iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid krijgt dan ook een formulier 
waarop ingevuld kan worden op welke manier het nieuwe lid (of ouder van-) zijn of haar 
bijdrage kan leveren.
  
Leiders 
Voor ieder team willen we minimaal één, maar het liefst twee leiders hebben. De leider 
van het team regelt onder andere de teamopstelling en zorgt voor de praktische zaken 
zoals het was- en rijschema. De jeugdcommissie gaat er vanuit dat binnen ieder team 
ouders aanwezig zijn die actief willen zijn als leider. 

Trainers 
Alle jeugdteams trainen minimaal 1x per week. We zoeken ook ouders die trainingen 
voor hun rekening willen nemen. Eerder is al omschreven dat er een leerlijn is ontwik-
keld en in combinatie met de ‘Rinus’ trainersapp hopen we dat nieuwe trainers op deze 
manier genoeg richtlijnen en kaders krijgen om een team goed te kunnen trainen. Het 
spreekt voor zich dat onze Technisch jeugd coördinator en trainers coördinator deze 
manier van werken begeleiden.   

Voor de wat oudere jeugdleden die zelf training willen geven aan de jongste spelertjes 
geldt dat dit ook gezien kan worden als het verrichten van activiteiten in het kader van 
de maatschappelijke stage.  

Scheidsrechters 
De jeugdcommissie maakt gebruik van eigen scheidsrechters die wekelijks de vele 
thuiswedstrijden leiden. De scheidsrechters groep wordt gevormd door senioren, 
ouders en jeugdleden.  Het behoeft geen nadere uitleg dat het hebben van voldoende 
scheidsrechters van groot belang is.

Kantinemedewerkers 
De kantine van vv Oudehaske is op alle wedstrijddagen geopend. De kantine is in eigen 
beheer. Dat wil zeggen dat op alle tijdstippen dat de kantine geopend is, er vrijwilligers 
van vv Oudehaske achter de bar staan.

10. HULP GEVRAAGD 
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We prijzen ons gelukkig met een grote groep vrijwilligers die regelmatig een bardienst 
draaien. Toch is de kantinebeheerder op zoek naar nog meer ouders of senioren die als 
vrijwilliger bardienst willen draaien.  

Overige werkzaamheden 
Binnen een vereniging als vv Oudehaske zijn er uiteraard nog veel meer werkzaamheden 
(zoals terreinonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden, enz.) die door vrijwilligers 
verricht worden. Ouders die zich op een of andere manier willen inzetten voor onze 
vereniging kunnen contact opnemen met de jeugdcommissie. We kunnen extra hulp 
altijd gebruiken. 

11. BEREIKBAARHEID

Zoals in dit informatieboekje al eerder viel te lezen is onze website de plek om informatie 
te vinden over onze vereniging. Hieronder staan de contactgegevens van onze sportac-
commodatie en de Jeugdcommissie.

Accommodatie 
Sportpark P. Bultsma 
Jousterweg 140a
8465 PN Oudehaske
Tel: 0513-677622 (kantine)

Jeugdcommissie
Mocht je nog vragen hebben aan het jeugdbestuur of heb jij ideeën die je graag wilt 
delen met het jeugdbestuur, schroom niet om met een of meerdere van de jeugdcom-
missieleden contact op te nemen. Op de website van vv Oudehaske kunt u in het colofon 
vinden hoe en met wie u in contact kunt komen.

Email: jeugdcommissie@vvoudehaske.nl



VRAGEN?

Op de website vvoudehaske.nl
is al veel informatie te vinden.

En anders kun je altijd een 
email sturen naar:

jeugdcommissie
@vvoudehaske.nl

v.v. Oudehaske


