
 

INFORMATIEBLAD  

VOETBALVERENIGING OUDEHASKE 

 

Welkom als (potentiëel) lid van v.v. Oudehaske 

V.v. Oudehaske is een gezellige en sportieve vereniging met een prachtige, mede door onze leden 

gebouwde accommodatie. Wij hebben veel jeugd maar ook veel actieve senioren. Naast natuurlijk voetballen 

vinden wij het ook belangrijk dat er ook andere activiteiten voor onze leden worden georganiseerd zoals 

dart- wedstrijden, klaverjassen en natuurlijk Sinterklaas. 

 

Hierdoor is in de loop der tijd v.v. Oudehaske behoorlijk gegroeid. Het is vaak lastig als nieuw lid de weg 

binnen de vereniging snel te vinden. Wie moet je nu aanspreken? Bij wie kan je jouw vraag kwijt? Met dit 

informatieblaadje willen je hierover meer vertellen. 

 

Het lidmaatschap 
 

Aanmelden als lid van v.v. Oudehaske 

Voor aanmelden als lid van vv Oudehaske is een inschrijfformulier beschikbaar. Alleen met dit 

inschrijfformulier is aanmelding mogelijk. Ben je 16 jaar of ouder vergeet dan niet een kopie van een  

geldig legitimatiebewijs toe te voegen. 

 

Ledenpas en pasfoto 

Vanaf het seizoen 2006/'07 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen (ouder dan 9 jaar) in het bezit 

zijn van een spelerspas. Het is vanaf seizoen 2006/2007 niet meer mogelijk een valse naam op te geven of een 

ongerechtigde speler op te stellen. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard en is voorzien van 

een pasfoto, kun je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. 

Indien spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen. Voor het aanmaken van de ledenpas (door 

KNVB) hebben wij een pasfoto nodig. In dat geval dien je bij je inschrijving een (1) pasfoto toe te voegen! 
 

 

Contributie 

Het lidmaatschap wordt halfjaarlijks vooraf automatisch geïnd. Daarvoor wordt bij de aanmelding gevraagd de 

vereniging te machtigen dit bedrag te incasseren. De contributieperioden lopen van augustus – januari en februari 

– juli. Omdat de contributie jaarlijks in de Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld is de inning voor de 

periode augustus – januari veelal eind september. 

 

Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt halfjaarlijks vooraf automatisch geïnd. Daarvoor wordt bij de aanmelding gevraagd de 

vereniging 

 

De vereniging 
De vereniging bestaat uit een bestuur van 5 mensen en verschillende commissies. Deze commissies zijn (met korte 

beschrijving van een aantal van hun taken): 

 
Seniorencommissie 

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voetbal(activiteiten) ten behoeve van de 

senioren (vanaf 18 jaar): 

 

- Uitwerken seniorenbeleid; 

- Samenstelling senioren elftallen; 

- Zoeken van leiders senioren elftallen; 

- Aansturen en begeleiden leiders; 

- Ontwikkeling van extra voetbalactiviteiten; 

- Ombudsfunctie senioren.  

 

 

 



 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voetbal(activiteiten) ten behoeve van de jeugd 

(vanaf 6 tot en met 18 jaar): 

 

- Uitwerken jeugdbeleid; 

- Samenstelling junioren elftallen; 

- Zoeken van leiders junioren teams; 

- Aansturen en begeleiden leiders; 

- Ontwikkeling van extra voetbalactiviteiten; 

- Ombudsfunctie senioren.  

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor: 

 

- Verantwoordelijk voor het naar buitenpositief uitdragen van de vereniging; 

- Verkrijgen van inkomsten anders dan door contributie; 

- Verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten de vereniging. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie verzorgt alle niet- voetbalactiviteiten voor onze vereniging, zoals feestavondjes, 

klaverjasavonden, darttoernooi etc. 

 

Huis- en gedragsregels 
In overleg met de leiders is besloten om voor alle (jeugd)teams een aantal uniforme regels op te stellen, die 

natuurlijk voor iedereen gelden. Dit zijn ze:  

 
- Kleedkamer netjes achterlaten; 

- Verplicht douchen bij wedstrijden; 

- Samen uit/ samen thuis bij wedstrijden; 

- Bij E- en F-pupillen wacht iedereen tot alle strafschoppen zijn genomen; 

- Warming up voor de wedstrijden; 

- Aanvoerdersband dragen; 

- Aanvoerder bedankt scheidsrechter na afloop; 

- Standaardformulier voor aanvang competitie; 

- Trainingen afzeggen bij trainers (bijhouden presentie); 

- Bij thuiswedstrijden de tegenstander ontvangen; 

- Bij uitwedstrijden in de auto verplicht de gordels om. 

 

De trainers/leiders maar ook ouders worden verzocht te letten op de naleving. Om verantwoorde verstrekking van 

alcohol in onze kantine te waarborgen zijn regels gevat in een bestuursregelement ‘alcohol in sportkantines’. 

 

Wedstrijden 

 
In welk team kom je? 

Voor de indeling heeft de bond een aantal richtlijnen gegeven. Dit geldt met name voor de jeugd. Hiervoor 

geldt een indeling naar leeftijd: 

 

- JO9:   Vanaf 6 tot en met 8 jaar in zeventallen 

- JO11:  Vanaf 8 tot en met 10 jaar in zeventallen 

- JO13:   Vanaf 10 tot en met 12 jaar in zeven- of elftallen 

- JO15:   Vanaf 12 tot en met 14 jaar in elftallen 

- JO17:   Vanaf 14 tot en met 16 jaar in elftallen  

- JO19:   Vanaf 16 tot en met 18 jaar in elftallen  

- Senioren:  In elftallen 

 

 

 



 

Sportkleding 

De verenigingskleuren van v.v. Oudehaske zijn oranje gecombineerd met zwart. Oranje shirt met zwarte 

bies, zwarte broek en oranje sokken met een zwarte band. Vrijwel alle teams van v.v. Oudehaske hebben de 

beschikking over een kledingsponsor. Hierdoor hoeven bijna geen verenigingskleding aangeschaft te 

worden.  

 

Is het echter wel noodzakelijk om sportkleding aan te schaffen, kan dit middels onze eigen webshop die te 

bezoeken is via onze website (https://oudehaske.clubwereld.nl/). 

 
Trainen 

De trainingstijden en –frequentie wordt per seizoen opnieuw vastgesteld. Deze tijden zijn vermeld in het 

clubblad of op de site. Is het een keer niet mogelijk om te trainen, meldt dit dan tijdig bij de trainer. 

 

Wanneer moet ik voetballen?  

In het driewekelijks te verschijnen clubblad wordt o.a. vermeld welk team waar en hoe laat moet spelen. Bij 

uitwedstrijden is tevens de vertrektijd vanaf het clubgebouw vermeld. Ook informatie over te houden toernooien 

of andere activiteiten worden in het clubblad genoemd. Verder zijn de wedstrijden ook vermeld op onze site  

www.vvoudehaske.nl, wedstrijden. 

 

Ben je zelf verhinderd om te spelen, dan dien jedit uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd aan je leider door te geven. 

De leider heeft dan genoeg tijd om eventuele vervanging te regelen. Indien door weersomstandigheden, of 

slechte conditie van het veld de wedstrijd geen doorgang kan vinden, dan wordt dit op verschillende manieren 

kenbaar gemaakt. Op regionaal niveau afgelaste wedstrijden worden door de leider gemeld. 

 

Indien de bond beslist voor algehele aflasting, dan is dit te horen op de radio (vrijdags, omroep Fryslan), de krant 

van vrijdag of teletekst. 

 

Verzekering 
Door het lidmaatschap ben je via de bond ook verzekerd voor ongevallen. Dit betekent dat financiële 

schade door een, tijdens de (oefen)wedstrijd of training opgelopen blessure (deels) is gedekt. Speciale 

formulieren voor opgave van de schade zijn te verkrijgen bij de secretaris.. Belangrijk hierbij is wel dat 

melding binnen 3x24 uur aan de verzekering moet zijn gemeld. 

 

Website 

Onze vereniging heeft een prachtig website.www.vvoudehaske.nl. Hier vind je actuele informatie van het bestuur, 

de te spelen wedstrijden, verslagen van gespeelde wedstrijden en ander interessant clubnieuws. Natuurlijk bestaat 

een site alleen wanneer er genoeg leesvoer wordt aangeleverd.  

 

Schroom niet om eens een (wedstrijd)verslag te schrijven. Materiaal is elektronisch per e-mail te versturen aan  

site- vvoudehaske@home.nl. 
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