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Voorwoord 
 

De belangrijkste doelstelling van onze vereniging is een leuk potje voetbal beleven en zien. 

Daarnaast proberen wij ook een sociale omgeving te creëren waarin iedereen zich prettig 

voelt. Dit kunnen wij niet alleen en wij hebben uiteraard daarin de steun van iedereen nodig. 

Belangrijk is het daarom dat u snel wegwijs bent binnen onze vereniging en dat u weet waar 

wij belang aan hechten, maar ook wat wij van iedereen verwachten. Daarom hebben wij 

deze informatiegids opgesteld.  

 

Deze gids zien wij als ons huishoudelijk reglement. Lid zijn van VV Riel betekent dat je instemt 

met een aantal afspraken en dat je op de hoogte bent van de informatie vermeldt in deze 

gids. Deze gids is bedoeld voor alle nieuwe leden (hun ouders), leiders en trainers, maar ook 

voor onze sponsoren. Ook onze huidige leden verwijzen wij graag naar de inhoud van deze 

gids.  

 

Alle onderwerpen staan vermeld op alfabetische volgorde. Voor meer informatie verwijzen 

wij u ook naar onze website: www.vvriel.nl. Zijn er na het lezen van deze gids nog vragen, 

schroom niet om ze te stellen. Aan wie? Zie onze bestuurlijke organisatie.   

 

Vooral leiders van de elftallen verzoeken wij om aandacht te hebben voor de gehele 

inhoud.  

 

Algemeen 
 

Oprichtingsdatum:  01 juni 1938 

 

Clubhuis/terreinen:  Sportpark “De Krim” 

    Oude Tilburgsebaan 3c 

5133 BD  RIEL 

Tel: 013-5181588 

www.vvriel.nl 

 

Postadres:   Brabantlaan 14  

    5133 CV Riel 

 

Bestuur:   bestuur@vvriel.nl 

 

Bankrekening VV Riel:  1023.93.796 

 

Kamer van Koophandel: 40258308 

 

KNVB lidnummer:  BBHT31L 

 

http://www.vvriel.nl/
http://www.vvriel.nl/
mailto:bestuur@vvriel.nl


vv RIEL 

pagina 3 van 30  

 

Informatiegids vv Riel | versie: oktober 2012 

Inhoud 
Voorwoord .................................................................................................................................................... 1 
Algemeen ..................................................................................................................................................... 2 
Aan- / afmeldprocedure / gegevenswijzigingen (leden) ................................................................... 5 
Accommodatie ........................................................................................................................................... 5 
Activiteiten .................................................................................................................................................... 6 
Afgelasting .................................................................................................................................................... 6 
Afmelden ....................................................................................................................................................... 7 
Attenties ......................................................................................................................................................... 7 
Bestuurlijke organisatie van de vereniging ............................................................................................. 7 
Blinde pool .................................................................................................................................................... 9 
Boetebeleid .................................................................................................................................................. 9 
Clubavond .................................................................................................................................................... 9 
Clubkleuren ................................................................................................................................................. 10 
Communicatie ........................................................................................................................................... 10 
Consul .......................................................................................................................................................... 10 
Contributie .................................................................................................................................................. 10 
Convenant waarde(n)volle club ........................................................................................................... 10 
Diefstal ......................................................................................................................................................... 11 
Dispensatieregeling ................................................................................................................................... 11 
Doelstelling VV Riel .................................................................................................................................... 12 
EHBO en BHV .............................................................................................................................................. 12 
Elftallen en wedstrijdtijden ....................................................................................................................... 13 
Familiedag .................................................................................................................................................. 13 
Fleximatrix .................................................................................................................................................... 14 
Hygiëne en netheid .................................................................................................................................. 14 
Infoborden .................................................................................................................................................. 14 
Jaarkalender .............................................................................................................................................. 14 
Jeugd en jeugdbeleidsplan .................................................................................................................... 14 
(Jeugd)coördinatoren .............................................................................................................................. 16 
Kabouters .................................................................................................................................................... 16 
Klachten ...................................................................................................................................................... 16 
Kledingactie ............................................................................................................................................... 17 
KNVB ............................................................................................................................................................. 17 
Krim Koerier ................................................................................................................................................. 17 
Ledenvergadering .................................................................................................................................... 17 
Leiders .......................................................................................................................................................... 17 

Jeugdleiders ........................................................................................................................................... 18 
Lidmaatschap ............................................................................................................................................ 18 
Normen en waarden ................................................................................................................................ 19 
Pimpelpot .................................................................................................................................................... 19 
Procedure-map ......................................................................................................................................... 20 
Puppie van de week ................................................................................................................................. 20 
Scheidsrechters .......................................................................................................................................... 20 
Spelerspas ................................................................................................................................................... 21 
Sponsoring ................................................................................................................................................... 21 
Sportparkdiensten ..................................................................................................................................... 21 
Statuten ....................................................................................................................................................... 22 
Tenue ............................................................................................................................................................ 22 
Terreinmeester ............................................................................................................................................ 23 
Trainingen .................................................................................................................................................... 23 
TV-home circuit .......................................................................................................................................... 23 
Verzamelen bij uit- en thuiswedstrijden ................................................................................................. 23 
Verzekeringen ............................................................................................................................................ 24 



vv RIEL 

pagina 4 van 30  

 

Informatiegids vv Riel | versie: oktober 2012 

Vrijwilligersavond........................................................................................................................................ 26 
Vrienden Van Riel (supportersclub) ....................................................................................................... 26 
Wassen tenues ........................................................................................................................................... 26 
Website ........................................................................................................................................................ 27 
Wedstrijdformulier ...................................................................................................................................... 27 
Wedstrijdsecretariaat ................................................................................................................................ 27 
Wisselen van spelers .................................................................................................................................. 27 



vv RIEL 

pagina 5 van 30  

 

Informatiegids vv Riel | versie: oktober 2012 

Aan- / afmeldprocedure / gegevenswijzigingen (leden) 
 

Het papieren aanmeldformulier is vanaf het seizoen 2012 - 2013 niet meer in behandeling 

worden genomen. De aanmeldprocedure van de leden is onder de loep genomen en deze 

is volledig gedigitaliseerd. 

 

Huidige leden en nieuwe aankomende leden kunnen voortaan naar de vv Riel -website voor 

de volgende opties: 

 Aanmelden nieuwe leden; 

 Afmelden huidige leden; 

 Gegevenswijzigingen doorgeven huidige leden. 

 

Op www.vvriel.nl onder het tabblad “Leden” staan bovenstaande opties. Wanneer je hierop 

klikt krijg je per optie invulvelden die voor zichzelf wijzen.  

 

Het huidige of nieuwe lid vult alle velden volledig in (dit is verplicht) en hij/zij klikt vervolgens 

op verzenden. Na het verzenden, verschijnt de boodschap op het scherm dat het lid een 

bevestigingsmail in zijn/haar e-mailbox krijgt.  

 

Het lid gaat naar zijn/haar e-mailaccount en opent daar de bevestigingsmail, daar ziet het 

nieuwe lid alle ingevulde gegevens terug ter controle. Wanneer het lid zijn gegevens heeft 

gecontroleerd drukt diegene in de e-mail op de knop bevestigen.   

 

Bij een aanmelding krijgt het nieuwe lid ook nog te zien dat iemand van Technische Zaken 

contact op gaat nemen met het nieuwe lid. Tevens krijgt het lid vervolgens nog een e-mail 

met af te handelen zaken, zoals bijvoorbeeld het inleveren van de foto.  

 

Bij een afmelding krijgt het huidige lid de keuze om eventueel rustend lid te blijven en ook 

krijgt hij/zij een e-mail met daarin af te handelen zaken. Zoals bijvoorbeeld een 

overschrijvingsformulier voor de nieuwe club. 

 

Het wijzigen van gegevens verloopt volgens dezelfde procedure. Verder bestaat er de vraag 

aan alle leden dat wanneer ze vermoeden dat hun gegevens zijn gewijzigd in de afgelopen 

jaren, om deze door te geven via bovenstaande procedure. En om toekomstige wijzigingen 

voortaan ook aan ons door te geven, zodat ons ledenbestand up-to-date blijft. 

 

Bij vragen over bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met Teun Smeijers 

sterhouder Organisatie. U kunt hem bereiken via organisatie@vvriel.nl. 

 

Accommodatie 
 

De accommodatie bestaat uit: 

 2 goedgekeurde en goed onderhouden wedstrijdvelden; 

 1 goedgekeurd en goed onderhouden wedstrijd-/trainingsveld (verlicht);  

 1 goed onderhouden trainingsveldje (verlicht); 

 1 groot, verlicht en goed bereikbaar parkeerterrein; 

 6 afsluitbare kleedkamers met douchegelegenheden; 

 een E.H.B.O.- en verzorgings-/massageruimte; 

 magazijn; 

 materialenhok. 

 

Centraal op het terrein staat de kantine. Hier kan men onder het genot van een kopje koffie 

of een ander drankje en eventueel een klein hapje nagenieten van het sporten of 

supporteren. Er bestaat de mogelijkheid om televisie te kijken, te lezen en te kaarten. Voor de 

http://www.vvriel.nl/
mailto:organisatie@vvriel.nl
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allerkleinsten is er een  speelhoek aanwezig met televisie, video, bouwblokken, spelen en 

boeken. 

 

De openingstijden van de kantine zijn: 

Donderdag:  20.00 tot 24.00 uur. 

Zaterdag:  09.00 tot 18.00 uur. 

Zondag:  09.00 tot 19.00 uur. 

 

Op maandag- tot en met donderdagavond wordt er getraind. Voor de trainingstijden per 

elftal zie de website. Normaal gesproken is, tijdens de trainingen, de kantine niet geopend, 

behalve op donderdagavond, want dat is onze clubavond.  

 

In de kantine wordt aan de wettelijke eisen voldaan. Er wordt dus geen alcohol geschonken 

onder de 16 jaar. Er mag in onze kantine, administratie- en bestuurskamer en in de 

kleedkamers niet gerookt worden. 

 

Het is verboden de kantine te betreden met voetbalschoenen. 

 

Activiteiten 
 

Binnen onze vereniging worden buiten het reguliere voetbal ook andere activiteiten 

georganiseerd. Een greep hieruit zijn: puppiedag, penaltybokaal, sinterklaas voor de 

allerkleinsten, nieuwjaarsreceptie, poker- en riktoernooien, jeugdkamp en andere 

activiteiten. Het seizoen sluiten wij af met een familiedag. Op deze familiedag organiseren wij 

ouder-kind wedstrijden en een BBQ.  

 

Ook worden er activiteiten georganiseerd om extra geld binnen te halen, zoals: de grote 

clubactie en verkoop van speculaaspoppen of ijstaarten.  

 

Afgelasting 
 

Bij slechte weersomstandigheden verzoeken wij iedereen contact op te nemen met de leider 

of trainer, voor eventuele doorgang van wedstrijden en trainingen. Vindt er een algehele 

afgelasting plaats door de KNVB, dan kan men dit terugvinden op teletekstpagina 603.  

Wij verzoeken iedereen vriendelijk NIET naar het clubhuis te bellen. 

Het is overigens ook mogelijk dat wedstrijden incidenteel worden afgelast, deze staan dan 

niet op teletekst.  

 

Dus raadpleeg eerst Teletekst (pagina 603) voor algehele afgelastingen. Vanaf vrijdagavond 

18.00 uur is deze pagina beschikbaar. Is de pagina op zaterdagavond laat nog niet 

aanwezig dan heeft de KNVB nergens algeheel afgelast. Als de pagina gevonden wordt 

moet je bij District Zuid I kijken, categorie A voor Riel 1 en categorie B voor de overige 

elftallen. Staat daar een kruisje dan is er algeheel afgelast voor je afdeling en hoef je niet te 

spelen.  

 

Bij incidentele afgelastingen wordt de elftalleider geïnformeerd door de dienstdoende 

sportparkdienst. De leider informeert al zijn/haar teamleden. Wordt men niet gebeld dan 

gaat de wedstrijd gewoon door.  

 

Bij slechte weersomstandigheden en slechte veldcondities kan ook de consul bepalen of er 

wel of niet gespeeld kan worden.  

 

Wedstrijden kunnen niet door het team zelf worden afgelast. Zijn er bijzondere 

omstandigheden neem dan altijd contact op met sterhouder Technische zaken. Via deze 
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sterhouder vindt er, indien nodig, overleg plaats met het bestuur. De eindbeslissing ligt bij het 

bestuur. 

 

Afmelden 
 

Wij gaan er vanuit dat spelers zich niet zomaar afmelden. Stimuleer onderling de teamgeest 

en het verenigingsgevoel. Alleen afmelden als het echt nodig is. Elke speler meldt zich af bij 

de leider, zijn of haar telefoonnummer staat op de Krim Koerier vermeld.  

 

Afmelden uiterlijk de donderdagavond voorafgaande aan een wedstrijd.  Alleen bij 

eventuele ziekte kan men natuurlijk afmelden na deze donderdagavond. Een opgave van 

reden is niet noodzakelijk echter wel wenselijk als het gaat om bijvoorbeeld een blessure. 

 

Attenties 
 

Binnen de vereniging zorgen wordt er gezorgd voor een kleine attentie bij:.  

 

Huwelijk (kaart gericht aan bestuur) 

 

Geboorte (kaart gericht aan vereniging c.q. bestuur) 

 

Ziektes en langdurige blessures 

Een attentie te verzorgen door de leider in de vorm van een cadeau Ziektes en langdurige 

blessures altijd melden bij sterhouder Organisatie. De leider zorgt zelf voor een geschikt 

cadeau. Dit kan gedeclareerd worden bij sterhouder Administratie. 

 

Algemeen 

 De attenties dienen bij voorkeur door een sterhouder/leider te worden afgegeven. 

 Declaraties kunnen geschieden bij sterhouder Administratie. 

 Gelieve een paraaf van de sterhouder en voor wie het is geweest op de bon zetten. 

 Langdurige blessures dienen altijd gemeld te worden bij de sterhouder Organisatie.  

 

Bestuurlijke organisatie van de vereniging 
 

Een stermodel kenmerkt de bestuurlijke organisatievorm van VV Riel. Alle werkzaamheden zijn 

onderverdeeld in acht clusters, de zogenaamde sterpunten. Voor elk cluster is een team 

samengesteld dat met de uitvoering is belast. Elk team vormt een sterpunt binnen het 

stermodel en heeft een eigen sterhouder, die zitting heeft in het sterteam. Het sterteam is het 

bestuur. 

 

Verklaring termen: 

Stermodel:  de organisatievorm  

Sterteam: alle sterhouders (het hoofdbestuur) 

Sterhouder: de captain van een sterpunt (bestuurslid) 

Sterpunt: een team (bijv. voetbaltechnisch, accommodatie) 

Teamleden: alle mensen in een sterpunt 

 

Namen seizoen 2012-2013: 

 

 Naam emailadres 06-nummer 

Voetbaltechnisch Bas Wouters voetbaltechnisch@vvriel.nl 06-20976820 
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Accommodatie Ron van Bergen accommodatie@vvriel.nl 06-24462368 

Horeca Ad Timmermans horeca@vvriel.nl 06-23497371 

Organisatie Teun Smeijers organisatie@vvriel.nl 06-10648105 

Communicatie Herman Stroucken communicatie@vvriel.nl 06-37172797 

Administratie Erik Meesters administratie@vvriel.nl 06-20523649 

Sponsoring Leon Hesselberth sponsoring@vvriel.nl 06-53670425 

Activiteiten Bram Smeijers activiteiten@vvriel.nl 06-23196885 
 06-
23196885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Het bestuur vergadert 1 x per maand op de eerste maandag. Voor data zie ook onze 

website.  

 

Voetbaltechnisch 

Het sterpunt Voetbaltechnisch houdt zich bezig met alles wat rechtstreeks verband houdt 

met het voetbalspel, zoals elftalsamenstelling, competitie-indelingen, trainingen, toernooien, 

scheidsrechters en opleidingen. 

 

Accommodatie 

Het sterpunt Accommodatie houdt zich bezig met het onderhoud op het gehele terrein, de 

gebouwen, inventaris en materialen, zoals onderhoud gebouwen, terrein en velden, 

kleedkamers, reclameborden, grote schoonmaak en afvalverwijdering. 

 

Horeca 

Het sterpunt Horeca houdt zich bezig met alle zaken welke verband houden met de horeca, 

zoals voorraadbeheer, schoonmaak, personeel en leveranciers. 

 

Organisatie 

Het sterpunt Organisatie houdt zich bezig met personeel en overall organisatie, zoals werving 

en selectie sportparkdienst, taakomschrijvingen. arbeidscontracten, representatie, 

jeugdcontactraad, vergaderstructuur, draaiboeken en Algemene Ledenvergadering. 

 

Voetbaltechnisch 

Activiteiten Accommodatie 

Horeca Sponsoring 

Organisatie 

Communicatie 

Administratie 

Stermodel 
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Communicatie 

Het sterpunt Communicatie houdt zich bezig met alle publicatie en berichtgeving, zoals Krim 

Koerier, de website (www.vvriel.nl), TeleTreffer, informatievoorziening en mediacontacten. 

 

Administratie 

Het sterpunt Administratie houdt zich bezig met alle financiële en administratieve 

werkzaamheden, zoals ledenadministratie, contributie, verzekeringen, bankzaken, subsidies, 

vergunningen, financiële administratie en salarisadministratie. 

 

Sponsoring 

Het sterpunt Sponsoring houdt zich bezig met alles op het gebied van sponsoring en PR, zoals 

sponsorwerving, relatiebeheer, advertenties en jeugdplanparticipatie.  

 

Activiteiten 

Het sterpunt Activiteiten houdt zich bezig met alle nevenactiviteiten van de vereniging, zoals  

blinde pool, nieuwjaarsreceptie, herfstactiviteiten, kerstborrel, vrijwilligersavond, 

mixedtoernooi, rikconcours, Sinterklaasavond, Carnaval, penaltybokaal, jeugdkamp en 

eventuele uitstapjes. 

 

Blinde pool 
 

Elk weekend (als Riel 1 speelt) wordt er een blinde pool gemaakt. Wat houdt dit in?  

Op een A4 staan in 80 vakjes 80 verschillende uitslagen vermeld. Daaroverheen wordt een 

A4 geplakt met 80 lege vakjes. In deze vakjes kan men zijn/haar naam schrijven, ‘men raadt 

dus blind de uitslag’.  Dit kost € 0,50 per vakje. Als de uitslag van de wedstrijd van Riel 1 

bekend is wordt gekeken wie de juiste uitslag geraden heeft en diegene krijgt € 15,00 van de 

totale inzet.  

 

Boetebeleid 
 

Ondanks de normaal geachte sportieve inzet kan het voorkomen dat men in aanraking komt 

met een schorsing of strafzaak opgelegd door de K.N.V.B. VV Riel hanteert een boetebeleid 

met betrekking tot gele en rode kaarten. Het uitgangspunt voor dit beleid is: "de vervuiler 

betaalt". 

Indien een boete opgelegd wordt, wordt dit vanuit sterpunt Administratie gecommuniceerd 

naar de sterhouder Technische zaken. Deze laatst genoemde informeert de speler/team en 

leider van het team. De leider draagt zorg voor een tijdige afdracht van de te betalen boete 

aan de sterhouder Technische zaken. 

 

Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen als alle openstaande boetes zijn 

betaald. 

 

Clubavond 
 

Elke donderdagavond is de kantine geopend. We noemen het wel onze clubavond maar 

iedereen is welkom. Deze avond wordt ook weleens opgeluisterd met een gezellig potje 

poker of rikken. Er gelden speciale “leden”prijzen.   
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Clubkleuren 
 

De verenigingskleuren zijn rood - geel. Het voetbaltenue bestaat uit een rood shirt met een 

verticale gele baan, witte broek en rode/geel gestreepte kousen. Leverancier is Topsport in 

Goirle. 

 

Communicatie 
 

Binnen onze vereniging hebben wij de volgende algemene communicatiemiddelen.  

 

 Website   

 Nieuwsbrief (per e-mail) 

 Nieuwsflits (per e-mail)   

 Infoborden (in kantine)      

 

Consul 
 

Binnen onze vereniging is één van onze leden verantwoordelijk voor de keuring van de 

velden. Dit is de consul. De consul bepaalt ook of er gespeeld kan worden bij bepaalde 

weersomstandigheden, hij beoordeelt/keurt dan de gesteldheid van de velden. Het bestuur 

volgt altijd zijn advies op.   

 

De consul van VV Riel is Jan Schellekens, reserve is Bas van de Kamp. 

 

Contributie 
 

Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de contributie, waarvan de hoogte door 

de Algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden gewijzigd en vastgesteld. De 

leden ontvangen hiervoor een brief. Betaalt men zijn contributie niet op tijd, dan kan dat 

leiden tot het niet opstellen in wedstrijden.  

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, is men toch 

de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Voor contributiebedragen kunt u onze website raadplegen. Hierop staan de actuele 

bedragen vermeld. De contributie zal in twee termijnen worden afgeschreven, namelijk de 

eerste maal in september en de tweede maal in januari. Voor rustende leden en kabouters 

wordt de contributie in één keer afgeschreven. 

 

Convenant waarde(n)volle club 
 

Enige tijd geleden is de NKS gestart met het project: “De waarde(n)volle club.” Dit project, 

dat samen met de K.N.V.B. wordt uitgevoerd en ondersteund door COVS, VVON en LBA, is er 

op gericht de waarden en normen binnen de sportverenigingen op het juiste niveau te 

brengen. 

 

Het motto van het project luidt: “Onze club is een waarde(n)volle club” 

 

Het een en ander houdt in dat verenigingen hebben besloten hun medewerking te verlenen 

aan het volgende voorstel: 
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Dat vanaf september 1999 alle spelers en begeleiders van de jeugdafdelingen A t/m F (en 

het eerste elftal) de tegenstanders de hand schudden voor de wedstrijd, om elkaar een 

prettige wedstrijd toe te wensen en om elkaar te bedanken voor de wedstrijd.  

Dat tijdens het wedstrijdgebeuren alle spelers en begeleiders van onze vereniging geen 

commentaar leveren op de beslissingen van de scheidsrechter, in welke vorm dan ook. 

Zonder tegenstander, scheidsrechter en begeleiders is immers geen wedstrijd mogelijk. 

 

Ook de ouders/verzorgers van de jeugdspelers worden hierbij betrokken, VV Riel verwacht 

hiervoor ook hun medewerking. 

 

Als iedereen meewerkt aan deze afspraken dan pas kunnen wij zeggen: 

“Wij zijn een waarde(n)volle club.” 

 

U zult merken dat men hierdoor nog meer plezier zal beleven en wij met zijn allen kunnen 

zeggen: 

 

“Het wordt weer fijn langs de lijn.” 

 

Diefstal 
 

Helaas wordt er ook bij VV Riel wel eens uit de kleedkamers gestolen. Het sterteam adviseert 

daarom om spullen van waarde, zoals geld, mobiele telefoons etc., thuis te laten. Er wordt 

geadviseerd om alle toch meegebrachte waardevolle spullen door de trainer of leider te 

laten verzamelen in een plastic zak. Tijdens de wedstrijd kan de leider of een ouder op de 

plastic zak letten. Deze simpele, doch doeltreffende ouderwetse methode is gedurende vele 

jaren zeer effectief gebleken. 

 

Dispensatieregeling 
 

Onderstaande tekst is in aangepaste vorm overgenomen van de “Jeugdvoetbalwijzer 2009-

2010” van de KNVB. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar het originele 

document. 

 

Het bestuur kan aan jeugdspelers alsmede aan eerstejaars senioren dispensatie verlenen om 

in een leeftijdsklasse lager uit te komen.  

 

Voor de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen dispensatie verleend.  

  

Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij 

zeventallen twee dispensatiespelers.  

 

Meisjes pupillen, junioren en eerstejaars senioren in de categorie A en B die uitkomen in 

gemengde teams (J/M) of als meisjesteam in een gemengde klasse (J/M) mogen standaard 

één jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. Meisjes die twee jaar ouder 

zijn komen in principe niet in aanmerking voor dispensatie om een leeftijdscategorie lager uit 

te komen.  

 

Indien VV Riel binnen een betreffende categorie geen teams kan samenstellen, dan kan VV 

Riel aan de hand van de hierna opgenomen aanknopingspunten de 

dispensatiemogelijkheden als volgt uitbreiden:  

  

 Indien verzocht wordt om twee respectievelijk drie dispensaties of om een dispensatie 

die buiten de leeftijdsregeling valt, wordt per geval bekeken of er sprake moet zijn 

van een aanvullende regeling.  
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 Indien een aanvullende regeling wenselijk is, wordt een uitdraai gemaakt van de bij 

die vereniging beschikbare leden per leeftijdsgroep.  

 Uitgangspunt voor de aanvullende regeling is het onderbrengen van spelers in een 

team in een hogere leeftijdsgroep. Dit team zal dan worden ingedeeld in een 

lage(re) klasse.  

 Met uitzondering kunnen extra dispensatiespelers (bovenop de drie/twee) worden 

toegestaan met de restrictie dat er nooit meer dan drie/twee dispensatiespelers 

gelijktijdig in een wedstrijd in het veld mogen staan.  

 

Wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een competitieklasse waarop een 

promotie-/degradatieregeling van toepassing is, dan verliest dit elftal het recht op promotie. 

(Met uitzondering van de juniorenteams in de categorie A en B waarin meisjes uitkomen die 

maximaal één jaar ouder zijn).  

 

Dispensatiespelers mogen maximaal een jaar ouder zijn en ingezet worden in alle teams van 

de desbetreffende leeftijdsklasse (voor meisjes betreft dit teams in de categorie A en B).  

  

In alle seniorenklassen mannen in de categorie B kunnen elftallen met een gemengde 

samenstelling (m/v) uitkomen.  

 

Doelstelling VV Riel 
 

VV Riel is een vereniging waarin iedereen plezier beleeft aan het voetballen. En dit vooral op 

een sportieve manier. 

 

 

 

EHBO en BHV 
 

Een verbandtrommel is aanwezig in de bestuurskamer en onze EHBO-ruimte (verzorgings- / 

massageruimte), rechts achteraan in de hal bij de kleedkamers. Pleisters en paracetamol zijn 

aanwezig achter de bar. 

Binnen onze vereniging zijn een aantal leden (of ouders van leden) bereid  om hulp te 

bieden bij calamiteiten. In de bestuurskamer en in de kleedkamer hangt een lijst met 

telefoonnummers van diegenen die bij calamiteiten gebeld kunnen worden.  

 

De intentie van onze vereniging is om regelmatig aan onze leiders en trainers informatie te 

verstrekken over eerste hulp bij blessures op het veld.  

 

 

AED (automatische externe defibrillator) 

 

De voetbalvereniging is in het bezit van een AED-apparaat in geval er een noodsituatie 

ontstaat met betrekking tot hartproblemen. 

Locatie: op een logische, altijd toegankelijke locatie in het kleedgebouw.  

 

In de bestuurskamer en de kleedkamers hangt een lijst met mensen binnen de vereniging die 

zijn opgeleid om een AED te bedienen. 

Het betreft onderstaande personen: 

 

Ronald van den Abbeelen Gert-Jan van der Heijden 

Peter van Berkel Harold van Iersel 

Karin van Berkel Angeline Jongen 



vv RIEL 

pagina 13 van 30  

 

Informatiegids vv Riel | versie: oktober 2012 

Maria Bok Robin Peeters 

Mark Bok Koen Schellekens 

Werner van Disseldorp Ad Timmermans 

Anke van Gorp Jolanda Timmermans 

Cees van Gorp Isabelle Visser 

Jos Franssen  

 

Elftallen en wedstrijdtijden 
 

VV Riel heeft diverse elftallen, onderverdeeld in de afdelingen jeugd (junioren en pupillen) en 

meisjes, spelend op zaterdag en de senioren en dames die op zondag spelen. 

 

Zowel de jeugd als de lagere seniorenelftallen komen uit in categorie B. Het eerste komt uit in 

categorie A. 

 

De jeugd is onderverdeeld in: 

 Kabouters: 5 – 6  jaar (alleen trainen, soms wedstrijdjes georganiseerd) 

 F- puppies: 6 – 8  jaar (speeltijd 2 x 20 minuten) 

 E- pupillen: 8 – 10  jaar (speeltijd 2 x 25 minuten) 

 D- pupillen: 10 – 12 jaar  (speeltijd 2 x 30 minuten)  

 C- junioren: 12 – 14 jaar  (speeltijd 2 x 35 minuten) 

 B- junioren: 14 – 16 jaar  (speeltijd 2 x 40 minuten) 

 A- junioren: 16 – 18 jaar  (speeltijd 2 x 45 minuten) 

 

 

De senioren zijn onderverdeeld in: 

 Selectie: 1e  + 2e  elftal 

 Diverse lagere elftallen  

 Dames elftal 

 

De aanvangstijden van de wedstrijden zijn over het algemeen:  

F- pupillen    10.00 / 11.15 uur 

E- pupillen    10.00 uur 

D- pupillen    12.00 uur 

C- meisjes    13.00 uur 

C- junioren    13.30 uur 

B- meisjes    14.30 uur 

B- junioren    13.00 uur 

A- junioren    14.30 uur 

Riel 1     14.30 uur 

Riel 2     12.00 uur 

Riel lagere elftallen   10.00 uur  

Riel dames    10.00 uur 

 

Hierop wordt soms een uitzondering gemaakt en bij uitwedstrijden kunnen de aanvangstijden 

anders zijn. Houdt dit dus altijd goed in de gaten. 

 

Familiedag 
 

Op het einde van het seizoen wordt een familiedag georganiseerd. Ouders/leiders spelen 

dan per elftal tegen het elftal/zevental hun kind. Dit toernooi wordt afgesloten met een 

gezellige BBQ. De intentie is om deze dag jaarlijks te organiseren op Hemelvaartdag.  
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Ook ander familieleden zijn welkom.  

 

Fleximatrix 
 

Alle activiteiten en werkzaamheden worden binnen een team (hangend aan een sterpunt) 

verdeeld. In de bestuurskamer (op het infobord) is een overzicht aanwezig van alle 

werkzaamheden en activiteiten met de namen erbij van personen die verantwoordelijk zijn 

voor betreffende taken of activiteiten. Men kan dit overzicht altijd raadplegen indien men wil 

weten welk persoon het beste te benaderen is voor een specifieke vraag of opmerking.  

 

Hygiëne en netheid 
 

Na een wedstrijd of training is het aan te raden te douchen. Het douchen wordt door de 

vereniging gestimuleerd. Badslippers worden aanbevolen.  

Voordat je de gang naar de kleedkamer inloopt, eerst even je schoenen afborstelen aan de 

daarvoor bestemde borstels. Voetbalschoenen worden niet uitgeklopt op de grond of tegen 

de muur en ook niet afgespoeld in de wasbak. 

 

Houd de kleedkamers schoon: 

De bezem, de trekker en de stoffer en blik worden na gebruik weer netjes teruggelegd op de 

daarvoor bestemde plaats. Flesjes of ander glaswerk worden niet meegenomen naar de 

kleedkamers i.v.m. breekgevaar en alle gevolgen van dien. 

Meegebrachte blikjes, pakjes etc. worden in de afvalbak gedeponeerd. 

 

Infoborden 
 

 In de kantine (bij binnenkomst meteen links) kan mijn allerlei informatie vinden. Deze 

informatie is zeer divers. Geboorte- en huwelijks kaartjes, een vakantiegroet, 

informatie over activiteiten en het meest belangrijke de competitiestanden van al 

onze elftallen. Dit laatste wordt wekelijks geactualiseerd. 

 In de bestuurskamer staat een groot infobord. Hierop vindt men de volgende 

informatie: belangrijke telefoonnummers, indeling sportparkdiensten, fleximatrix, 

jaarkalender en eventuele bestuurlijke mededelingen.  

 Bij de ingang van de kantine vindt men een infobord aan de gevel met de indeling 

van de kleedkamers en velden. 

  

Jaarkalender 
 

Alle wedstrijden, inhaal-/bekerdagen, activiteiten, vergaderingen en geplande taken van 

het bestuur zijn in kaart gebracht op een jaarkalender. Deze kalender is te raadplegen in de 

bestuurskamer maar ook op de website.  

 

Jeugd en jeugdbeleidsplan 
 

De jeugd wordt in de gelegenheid gesteld de voetbalsport op een prettige en sportieve 

manier te beoefenen. Voetballen leren, daar draait het om. Omdat het een teamsport is 

vinden wij het ook belangrijk dat kinderen met elkaar leren omgaan in een positieve sociale 

omgeving. Kinderen zijn niet langer aangewezen op bekenden zoals vriendjes en 
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klasgenootjes, maar leren binnen hun team ook andere kinderen kennen. De belangrijkste 

doelstelling is kinderen eigen te maken met het voetbalspel.  

 

Maar door gedragsregels en normen en waarden te hanteren proberen wij ook een bijdrage 

te leveren aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Wij kunnen dit niet alleen en hebben 

uiteraard daarin de steun van ouders nodig. 

 

Sinds het seizoen 2008-2009 voeren wij ons jeugdbeleid uit conform een jeugdbeleidsplan. Dit 

plan kunt u terugvinden op onze website. Wij begrijpen dat kinderen graag samen met 

vriendjes of klasgenootjes willen voetballen. Voor de vereniging kunnen andere redenen van 

belang zijn om tot een elftalindeling te komen. Hierin voeren wij een vooraf vastgesteld 

beleid. Het is verstandig om bij kinderen niet de illusie te wekken dat hij/zij bij zijn/haar 

vriendje mag voetballen. 

 

Om de voetbaltechniek en teamontwikkeling te bevorderen stellen wij alle kinderen in de 

gelegenheid deel te nemen aan de trainingen. Wij hechten er veel waarde aan dat de 

trainingen met grote regelmaat worden bezocht. Wij verwachten dat als een kind niet kan 

deelnemen aan trainingen en wedstrijden dat dit tijdig gemeld wordt aan de desbetreffende 

trainer of leider. 

 

Men dient tijdig aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden. Voor de training een kwartier 

voor aanvang. De tijden van aanwezigheid voor wedstrijden staan vermeld op de Krim 

Koerier.  

 

Na de training zorgt de groep er gezamenlijk voor dat alle spullen worden opgeruimd. De 

eventueel zoek geraakte spullen (bijv. ballen, shirts, sokken etc.) worden gezamenlijk 

gezocht. Ook dit is een stukje teambuilding. 

 

Ouders 

Alle ouders en opa’s en oma’s zijn van harte welkom bij onze vereniging. Wij hechten veel 

waarde aan hun betrokkenheid. Echter wij verzoeken iedereen vriendelijk het coachen aan 

de leider of trainer over te laten.  

 

Douchen 

Binnen de vereniging bestaat de gewoonte dat er na elke wedstrijd wordt gedoucht. Voor 

het douchen is het volgende handig: twee handdoeken (één voor het afdrogen en één om 

op te kunnen staan), washandje, flacon douchezeep, badslippers en een plastic zak waar 

alle vieze en natte spullen in kunnen. Zo blijft ook de sporttas schoon. 

 

Fiets 

Indien het donker is dient men te zorgen voor een goede verlichting op de fiets van het kind. 

 

Vervoer 

Om toerbeurten worden ouders verzocht te rijden naar uitwedstrijden. Is men ingedeeld voor 

een bepaalde dag en men kan niet, dan dient de desbetreffende ouder zelf voor 

vervangend vervoer te zorgen. Wij kunnen ons voorstellen dat sommige ouders nooit op 

zaterdag kunnen. Hiervoor hebben wij alle begrip. Er zal altijd wel een keer andere dag zijn 

dat men wel een steentje kan bijdragen. Meldt dit tijdig bij de leiders, zij kunnen hier rekening 

mee houden en de betreffende familie indelen op een doordeweekse dag.  

 

De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1.35 m. zowel voorin, als achterin de auto een 

goedgekeurd autostoeltje of een goedgekeurde zittingverhoging moeten gebruiken. De 

reden voor deze nieuwe regel is dat autogordels voor kinderen kleiner dan 1.35 m. veel 

minder goed werken. Bij het opstellen van de regelgeving is rekening gehouden met de 

situatie waarin incidenteel door ouders meer kinderen worden vervoerd dan alleen hun 

eigen kinderen. Voor ouders geldt dat zij voor hun eigen kind een autostoeltje of 

zittingverhoging in de auto moeten hebben. Wanneer bijvoorbeeld door ouders jeugdspelers 
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worden vervoerd naar een uitwedstrijd, is erkend dat niet altijd over dergelijke faciliteiten kan 

worden beschikt. Bij dit soort incidenteel vervoer mogen op de achterzitplaatsen kinderen 

vanaf 3 jaar volstaan met het gebruik van de gordel. Expliciet is als voorwaarde 

geformuleerd dat het hierbij moet gaan over vervoer over beperkte afstand. Ervan 

uitgegaan mag worden dat het reizen naar een uitwedstrijd binnen deze definitie valt. 

 

(Jeugd)coördinatoren 
 

Elke leeftijdscategorie heeft een (jeugd)coördinator. De (jeugd)coördinatoren participeren 

ook in Technische Zaken en zijn het aanspreekpunt voor betreffende (jeugd)leiders, 

(jeugd)leden en hun ouders. 

 

Hun taken zijn o.a.: 

 Een advies uitbrengen over de teamindeling van zijn categorie in overleg met 

betreffende jeugdleiders; 

 Leiders behulpzaam zijn in het geval hun team niet volledig aan een wedstrijd kan 

deelnemen.  “Schuiven” van mensen gaat dus altijd in overleg met betreffende 

coördinator;  

 Meldpunt van vragen, klachten en opmerkingen van leiders, leden en hun ouders; 

 

Klachten worden in overleg met sterhouder Technische Zaken afgehandeld. Vragen en 

opmerkingen worden in overleg met sterhouder Technische Zaken bij de juiste persoon 

binnen de vereniging neergelegd. Coördinatoren bezoeken regelmatig de betreffende 

wedstrijden en trainingen en houden op deze manier contact met de leiders en betreffende 

ouders.  

 

De volgende coördinatoren zijn aangesteld voor het seizoen 2012-2013:  

 Senioren   Goof Brouwers, Jan Schellekens en Ton Bastiaansen; 

 Dames    Ralf Damen; 

 Junioren   Ton Bastiaansen en Jan Schellekens; 

 Pupillen en kabouters  Goof Brouwers en Kees van Kasteren. 

 

Kabouters 
 

Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen ook lid worden. Dat zijn de Kabouters. Deze kinderen 

mogen 3 x meetrainen om te kijken of het bevalt. Start deelname moet men wel vooraf 

melden bij de trainers. Daarna als het kind door wil trainen moet het kind “kabouterlid” 

worden. 

 

Klachten 
 

Uiteraard proberen wij het iedereen zoveel mogelijk naar zijn zin te maken. Maar niets is zo 

menselijk als dat we zaken verkeerd aanpakken en mogelijk verkeerd interpreteren. Overal 

waar gewerkt wordt, worden onbedoeld fouten gemaakt. Ook binnen een vereniging met 

een grote groep vrijwilligers. 

 

Ons uitgangspunt is dat een klacht of ongenoegen aangepakt moet worden bij de bron. Dus 

ons advies is de lijnen zo kort mogelijk te houden en in eerste instantie het probleem te 

bespreken met betreffende persoon, al dan niet nadat men eerst even afstand genomen 

heeft om er vervolgens een dag of week later op terug te komen. Bezinning kan in eerste 

instantie een ander licht op de kwestie geven. 

 



vv RIEL 

pagina 17 van 30  

 

Informatiegids vv Riel | versie: oktober 2012 

Komt men er samen niet uit, schroom dan niet om een van de sterhouders in te lichten of te 

informeren. Een klacht, indien men er zelf niet uitkomt, lossen we graag op.  

 

Echter binnen de vereniging spelen diverse belangen. En het kan dus voorkomen dat ons 

belang niet overeenkomt met het belang van een individu. Wij dienen het verenigingsbelang 

en het belang van iedereen. 

 

Kledingactie 
 

Elk jaar wordt in overleg met sterpunt Organisatie en onze kledingleverancier een 

kledingpakket samengesteld. Dit pakket bestaat meestal uit een trainingspak, een 

voetbalbroek en –shirt,  sokken en een tas. Wij garanderen natuurlijk niet dat het pakket elk 

jaar hetzelfde is. U wordt tijdig hierover geïnformeerd.  

Dit pakket kan elkaar jaar besteld worden in de maand november en is bedoeld voor jong 

en oud.  

 

KNVB 
 

VV Riel is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, wij vallen onder district 

Zuid I te Breda. VV Riel heeft als KNVB-verenigingsnummer:  BBHT31L 

 

Routebeschrijvingen van alle verenigingen waartegen uit gespeeld moet worden zijn te 

vinden op de uitgegeven ‘voetbal clubvinder’ of op te vragen in de bestuurskamer. Ook kan 

men routebeschrijvingen vinden op www.allevoetbalvelden.nl. 

 

Op de websites www.knvb.nl. en www.voetbal.nl is allerlei informatie te vinden over zowel het 

landelijke profvoetbal als het landelijke amateurvoetbal. 

 

Krim Koerier 
 

Dit is ons wekelijkse communicatiemiddel. Hierin staan de wedstrijden vermeld, tijden van 

aanwezigheid en wie van de ouders voor vervoer moet zorgen. Daarnaast zullen er 

regelmatig belangrijke mededelingen vermeld worden. Wijzigingen kunnen leiders 

doorgeven via krimkoerier@vvriel.nl. De Krimkoerier wordt vanaf het seizoen 2010-2011 niet 

meer verspreid en is terug te vinden op de website. Een aantal papieren exemplaren liggen 

in de bestuurskamer en kantine.  

 

Ledenvergadering 
 

Dit is eigenlijk het hoogste orgaan binnen een vereniging. Binnen de vereniging is éénmaal 

per jaar een Ledenvergadering. Alleen leden mogen aan deze vergadering deelnemen. Wij 

vinden als vereniging dat iedereen welkom is, echter alleen onze leden hebben stemrecht. 

Dit wordt bij aanvang ook altijd gecontroleerd door het tekenen van een aanwezigheidslijst. 

Voor formele zaken omtrent stemrecht e.d. zie onze statuten.  

 

Leiders  
 

In principe zijn er per team 2 leiders. Wij zijn ons bewust dat we een groot beroep doen op de 

verantwoordelijkheid en inzet van onze leiders. Maar zonder hen is een groot deel van de 

http://www.allevoetbalvelden.nl/
http://www.knvb.nl/
http://www.voetbal.nl/
mailto:krimkoerier@vvriel.nl
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organisatie van allerlei zaken rondom de wedstrijden niet mogelijk. Hun inzet wordt erg 

gewaardeerd.   

 

De leiders zijn verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren en de 

aanwezigheid van de spelerspasjes. Wedstrijdformulieren liggen voor elke thuiswedstrijd klaar 

in de bestuurskamer. Denk er aan om ook de formulieren weer te ondertekenen na de 

wedstrijd.  

 

Door de vereniging wordt een intrapbal, waterzak met spons en drinkfles ter beschikking 

gesteld. Wees zuinig op deze spullen, ze blijven eigendom van de club.  

 

Zie er ook op toe dat tenue’s op het eind van het seizoen weer compleet ingeleverd worden. 

 

Voor iedere leider is per team een informatiebakje aanwezig in de bestuurskamer.  

 

Ook verwachten wij van de leiders dat de elftalleden geïnformeerd worden over extra 

activiteiten binnen de club als hierom gevraagd wordt. 

Jeugdleiders 
Jeugdleiders verwijzen wij ook naar de Jeugdvoetbalwijzer die te vinden is op www.knvb.nl. 

 

In grote lijnen zullen de taken van de jeugdleiders hetzelfde zijn als bij de leiders van de 

seniorenelftallen. Hierop volgen een aantal aanvullingen specifiek omdat je te maken hebt 

met de begeleiding van, of jonge kinderen, of opgroeiende pubers. 

 

In eerste instantie verwijzen wij alle jeugdleiders naar ons jeugdbeleidsplan voor waardevolle 

informatie. Daarnaast benoemen wij specifiek hier een aantal taken en/of aandachtspunten 

ter aanvulling van de algemene taken: 

 begeleiding van de jeugd tijdens thuis- en uitwedstrijden; 

 vervoer regelen naar uitwedstrijden. Om toerbeurten ouders laten rijden en 

vermelden op de Krim Koerier wie een week later aan de beurt is; 

 Bij onvoldoende spelers overleggen met de betreffende jeugdcoördinator. Bij 

regelmatig verstek laten gaan van een speler naar de oorzaak informeren en de 

jeugdcoördinator hiervan mededeling doen, zodat hij mogelijk voor aanvulling van 

het team kan zorgen.  

 Tracht zoveel mogelijk de reservebeurten over de jeugdspelers gelijk te verdelen. 

 Maak een telefoonboom, om zo de communicatie binnen het team makkelijker en 

sneller te maken; 

 Toezicht houden op kleedkamers, spelerstas en overige materialen; 

 Stel per wedstrijd op toerbeurt twee spelers aan die na het verplichte douchen de 

vloer schoon trekken en evt. overige rommel opruimen. Zie er eveneens bij 

uitwedstrijden op toe, dat de kleedkamer ordelijk wordt achtergelaten. Draag de 

naam VV Riel naar buiten positief uit. 

 Let op taalgebruik en gedragsregels, blijf altijd zelf positief; 

 Geef zelf altijd het goede voorbeeld in uw gedrag!!!!! 

 

Lidmaatschap 
 

Een aanvraag tot lidmaatschap wordt gedaan op de door de vereniging beschikbaar 

gestelde aanmeldingsformulieren, die verkrijgbaar zijn in de bestuurskamer of men kan deze 

vinden op onze website. Minderjarigen hebben daarbij de handtekening van hun wettelijke 

vertegenwoordiger nodig.  

 

http://www.knvb.nl/
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Vanaf de leeftijd van 11 jaar dient men een pasfoto in te leveren voor de verplichte 

spelerspas. Vanaf de leeftijd van 16 jaar dient met ook een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs in te leveren.  

 

Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste een maand voor het einde van het 

verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij het sterteam Administratie, doch uiterlijk voor 31 

mei van elk jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop 

volgende jaar.  

 

Een adreswijziging dient schriftelijk doorgegeven te worden aan het sterteam Administratie. 

 

Indien men zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging, dan dient men bij deze 

vereniging een overschrijfformulier te halen. Na het invulling van dit formulier kunt u dit 

inleveren bij sterpunt Administratie die voor aanvullingen en ondertekening zorgt. Daarna 

kunt zich aanmelden bij de nieuwe vereniging. 

 

Er wordt alleen aan overschrijving meegewerkt als alle eventueel openstaande contributie 

en boetes zijn betaald. 

 

Normen en waarden 
 

Uitgangspunt is dat wij respect hebben voor onze medemensen. Tijdens trainingen en 

wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt met respect omgegaan met de 

tegenstander, de scheidsrechter, de medespeler, de trainer, de leider, de ouders en het 

publiek. 

Schelden en racistische op- en aanmerkingen zijn uiteraard uit den boze. Ons trainers en 

leiders schenken hier veel aandacht aan. 

 

Wij voelen ons binnen de poorten verantwoordelijk voor de daden van onze leden. Dit 

betekent dat bij wangedrag wij als vereniging maatregelen zullen treffen. Dit kan betekenen 

dat wij een lid deelname aan trainingen en wedstrijden kunnen ontzeggen. Buiten de 

poorten houdt onze verantwoordelijkheid op. Wij vertrouwen erop dat in geval van 

jeugdleden de ouders hun kinderen attenderen op het juiste gedrag onderweg van en naar 

de voetbalvereniging. Dit geldt overigens ook voor alle leden. 

 

Iedereen binnen de club heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn  maar ook voor dat 

van zijn teamgenoten. Wij zijn met ons allen verantwoordelijk voor de sfeer binnen de club, 

maar ook voor de uitstraling naar andere voetbalverenigingen. 

 

Niets menselijks is ons vreemd. Roken, alcohol en (soft)drugs: het gebruik van deze middelen 

is voor jeugdspelers van onze club verboden. Het gebruik van (soft) drugs natuurlijk voor 

iedereen. 

Het zitten aan andermans eigendom of kleding, smerig maken of vernielen van andermans 

eigendom of erger nog het wegnemen van zaken die je niet toebehoren wordt 

onherroepelijk en streng bestraft. Als je zoiets ziet van een ander verwachten wij, dat je hem 

hierop aanspreekt. Doe je dit niet dan is dat bijna net zo erg als het vergrijp zelf. Je wilt zelf 

immers ook graag dat een ander op jouw spullen past. Mocht het aanspreken van de dader, 

toch moeilijk voor je zijn,  

dan kan een dergelijk voorval altijd gemeld worden bij het Sterteam. 

 

Pimpelpot 
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In de kantine hangt een spaarkast, met een 50-tal vakjes, je kan je inschrijven voor een vakje, 

en dat word dan jouw spaarvak. Je kan hier dan wekelijks c.q. maandelijks je spaarcenten in 

stoppen en dit krijg je dan aan het einde van het seizoen uitbetaald. 

Reglement “pimpelpot”: 

 het is verplicht minimaal € 1,=  per maand te sparen; 

 indien men vergeet te sparen of wanneer het bedrag minder dan € 1,= bedraagt, wordt 

er automatisch € 0,50 boete ingehouden. Dit wordt aan het einde van de spaarperiode 

verrekend met het tegoed; 

 de spaarperiode loopt van 1 september t/m 30 april ( indien anders wordt dit tijdig door 

de spaarcommissie gecommuniceerd); 

 uitbetaling zal plaatsvinden op het einde van het seizoen (of bij de laatste thuiswedstrijd, 

of ouder-kind toernoi of bij het mix-toernooi). Wanneer en hoe er uitbetaald gaat worden, 

wordt tijdig gecommuniceerd door de commissie; 

 als bij het uitbetalen uw nummer een negatief saldo bevat, dient deze binnen twee 

weken betaald te worden, anders wordt u van verdere deelname ontheven; 

 buitenlandse valuta, 1 en 2 eurocenten worden niet meegeteld en derhalve automatisch 

eigendom van de spaarcommissie; 

 de spaarcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld, in geval van brand of diefstal; 

 opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij een van de leden van de spaarcommissie; 

 in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet bepaalt de spaarcommissie hoe 

gehandeld gaat worden; 

 de spaarcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

- Peter van Berkel 

- Lucien Verhoeven. 

 

 De pimpelpot zal elke twee weken op donderdagavond geleegd worden.  

 

Procedure-map 
 

Binnen sterpunt Organisatie wordt een proceduremap bijgehouden. In deze map worden al 

onze actuele procedures geactualiseerd. Deze map is altijd in te zien op aanvraag bij 

sterhouder Organisatie. 

 

Puppie van de week 
 

Bij diverse thuiswedstrijden van Riel 1 is een F-speler (of E) Pupil van de week. Dit gaat om 

toerbeurten zodat elk kind een keer aan de beurt komt. Verantwoordelijk hiervoor is de 

jeugdcoördinator van de F.  

 

De Puppie van de Week mag de voorbesprekingen bijwonen van het eerste team, de 

warming up en hij mag zelfs de wedstrijd aftrappen en een keer op goal schieten. Ter 

afsluiting krijgt de trotse speler een oorkonde, snoepzak en een glaasje drinken. Tijdens de 

voorbereidingen van de wedstrijd zal de aanvoerder zich over het kind ontfermen en hem 

betrekken bij alle formaliteiten.  

 

Scheidsrechters 
 

De vereniging heeft een aantal vrijwilligers die de wedstrijden van de elftallen fluiten. Binnen 

sterpunt Technische zaken zijn tweetal personen belast met het aanwijzen van 

scheidsrechters voor de betreffende elftallen. Het gaat om de A, B, C en D, de senioren en 

dames. De wedstrijden van de 7-tallen worden gefloten door de betreffende leiders. 
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Mocht er geen scheidsrechter aanwezig zijn dan is in de bestuurskamer een lijst aanwezig 

van scheidsrechters die eventueel gevraagd kunnen worden voor het fluiten van de 

wedstrijden. 

 

Indien geen scheidsrechter geregeld kan worden dienen de leiders zelf te zorgen voor het 

fluiten van een wedstrijd, door iemand binnen zijn team daarvoor aan te wijzen. Dit gaat 

meestal in goed onderling overleg. Mochten hieromtrent problemen ontstaan dan vindt er 

altijd overleg plaats met sterhouder Technische zaken. Een wedstrijd wordt nooit op eigen 

initiatief afgelast, wegens het niet aanwezig zijn van een clubscheidsrechter.  

 

Een van de leiders vervult bij de wedstrijd de rol van grensrechter. 

 

Spelerspas 
 

Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor alle leden van de KNVB 

van 11 jaar of ouder die deel willen nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij 

geldt het uitgangspunt: Geen geldige pas = niet spelen. 

 

Op de spelerspas staan de naam van de speler, geslacht, geboortedatum, relatiecode, een 

pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas wordt maar 

eenmaal verstrekt en is persoonsgebonden.  

 

De spelerspas is ingevoerd door de KNVB met als doel de controlemogelijkheden te 

verbeteren.  

 

Binnen onze vereniging wordt bij aanmelding van het lidmaatschap een pasfoto gevraagd, 

zodat sterpunt Administratie een spelerspas kan aanvragen.  

 

Sponsoring 
 

Het bestaansrecht van onze vereniging hebben we grotendeels te danken aan de inbreng 

van onze sponsoren. Wij zijn ook zeer blij met hun vertrouwen in onze club, wat vaak resulteert 

in een langdurige relatie. Het is aan de sponsorcommissie om deze relatie goed te bewaken 

en te handhaven. Het sponsorpakket is heel uitgebreid en eigenlijk maatwerk en voor ieder 

wat wils. 

  

Enkele sponsormogelijkheden even op een rijtje: kleding, bord en een advertentie op de 

website en/of op het TVhome circuit. Ook diverse combinaties en andere opties zijn 

bespreekbaar. 

  

Zie de website www.vvriel.nl voor de elftalsponsors. 

 

Sportparkdiensten 
 

Binnen onze vereniging verzorgt een grote groep vrijwilligers de sportparkdiensten tijdens 

wedstrijden in het weekend en ook door de week.  

Iemand die sportparkdienst heeft is op dat moment het aanspreekpunt op het sportcomplex 

voor iedereen, zoals leden, leiders, spelers, scheidsrechters, supporters, sponsors, leveranciers, 

bezoekers, enz. Een sportparkdienst geldt in principe voor een gehele week beginnende op 

maandag en eindigend op zondag. Een bestuurslid is altijd eindverantwoordelijk, maar niet 

altijd daadwerkelijk aanwezig. 

 

http://www.vvriel.nl/
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Om iedereen een beetje inzicht te geven in de taken en uitgangspunten van de 

sportparkdiensten, volgt hier een korte opsomming van de belangrijkste taken: 

 regelt en coördineert de gang van zaken met betrekking tot wedstrijden; 

 coördineert de gang van zaken omtrent wedstrijdformulieren; 

 gaat rond met de Blinde Pool; 

 is aanspreekpunt voor iedereen; 

 is gastheer/-vrouw in de bestuurskamer; 

 heeft continu de telefoon op zak. 

 

Statuten 
 

VV Riel heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. Daarmee heeft de vereniging rechtsbevoegdheid en zijn de sterhouders niet 

hoofdelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk 

ernstig in de fout gaan of nalatig handelen. In de statuten staan de belangrijkste regels van 

de vereniging over zaken als doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing, enz. Ook 

staan hier de rechten en plichten van de leden in. De statuten kunnen bij het sterpunt 

Organisatie worden ingezien en worden (binnenkort) op de website gepubliceerd. 

 

Tenue 
Iedere speler dient, om deel te kunnen nemen aan wedstrijden, over ons officiële 

verenigingstenue te beschikken. De vereniging is er in geslaagd om voor al haar elftallen een 

tenuesponsor te vinden, zodoende hoeft men het tenue niet zelf aan te schaffen. Dit is 

natuurlijk een goede zaak, maar wij kunnen niet garanderen dat dit in de toekomst ook zo 

blijft. Sommige elftallen beschikken zelfs ook over een trainingspak, verstrekt door hun 

elftalsponsor.  

 

Binnen het bestuur is afgesproken dat dit tenue en trainingspak alleen gebruikt mag worden 

op de wedstrijddagen. In dit gesponsorde trainingspak mag dus niet worden getraind een 

ook niet gespeeld in je vrije tijd.  

 

Tenue en trainingspak blijven eigendom van de sponsor c.q. vereniging. Shirt, 

voetbalbroeken en sokken horen bij elkaar en worden op het eind van het seizoen weer in 

één sporttas ingeleverd bij Technische Zaken. Trainingspakken worden aan de kinderen 

meegegeven, maar blijven dus wel eigendom van de sponsor c.q. vereniging. Hierbij het 

dringende verzoek zuinig om te gaan met het trainingspak en dit dus ook alleen te gebruiken 

tijdens wedstrijddagen. Ook het trainingspak dient op het eind van het seizoen ingeleverd te 

worden. 

 

Bij wedstrijden en trainingen dient uw kind altijd een trainingspak bij zich te hebben, dit is om 

gezondheidsredenen. Voor de duidelijkheid dient men dus altijd een trainingspak aan te 

schaffen. Ook voetbalschoenen en scheenbeschermers dient men zelf aan te schaffen. 

Scheenbeschermers is een verplicht kledingstuk. 

 

Het tenue blijft achter in de teamtas. Wel verwachten wij dat op het eind van het seizoen de 

broek en sokken samen met de teamtas weer ingeleverd worden. Indien men broek of 

sokken kwijtraakt of stuk maakt, moet betreffende lid zelf voor vervangende broek of sokken 

zorgen. Deze kunnen bij onze kledingleverancier Top Sports aangeschaft worden. 

Voetbalsokken kunnen achter de bar in de kantine gekocht worden. 

 

Top Sports 

Tilburgseweg 79 

Tel.nr.: 013-534 86 30. 

Contactpersoon: Paul  
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Scheenbeschermers zijn ten alle tijden verplicht.  

 

VV Riel stelt een jas ter beschikking voor elke leider. Deze jas is water, wind en koud 

bestendig.  

 

Terreinmeester 
 

Tijdens wedstrijddagen is er altijd een terreinmeester aanwezig op het sportcomplex. De 

terreinmeester coördineert alles omtrent de gang van zaken in de kleedkamer. Hij zorgt voor 

een indeling van de kleedkamers en velden, een kopje thee in de pauze voor de jeugd en 

houdt toezicht op een ordelijk verloop.   

 

Trainingen  
 

Wekelijks wordt er getraind. Voor trainingstijden verwijzen wij u naar de betreffende elftallen 

op onze website.  

 

Keeperstrainingen C, D en E jeugd: donderdag 18.30 -  19.30 uur 

Keeperstrainer: Nick Kennes 
 

In het materialenhok zijn diverse hulpstukken aanwezig voor de trainingen: zoals kleine 

goaltjes, ballen (natuurlijk), hesjes, pilonnen e.d.  

 

Niet elke trainer krijgt een sleutel van het materialenhok. E.e.a. in overleg met Ad 

Timmermans. D sleutels zijn bij hem te verkrijgen. 

 

Het jeugdbeleidsplan omschrijft diverse oefenstof voor de verschillende jeugdcategorieën.  

 

Tijdens trainingen is de terreinmeester niet aanwezig, de jeugdtrainers houden dan toezicht 

op de kleedkamers en materialenhok. De trainers zien er op toe dat alles opgeruimd wordt.  

De trainer is dan ook altijd de laatste die het sportpark verlaat.  

 

Het is aan te bevelen dat de trainers onze voetbaljeugd regelmatig wijst op het belang van 

een goede fietsverlichting. 

 

TV-home circuit 
 

In de kantine zijn een aantal televisies aanwezig. Hierop wordt een vast programma 

vertoond. De elftalfoto’s, reclame van sponsors, uitslagen en het volgende weekprogramma. 

 

Op het grote televisiescherm in het midden van de kantine kan op zondagmiddag het 

landelijk voetbal gevolgd worden.  

 

Verzamelen bij uit- en thuiswedstrijden 
 

Bij thuiswedstrijden dient men op het aangegeven tijdstip van samenkomst, meestal een half 

uur voor de aanvang van de wedstrijd, in het clubhuis of in de kleedkamer aanwezig te zijn. 

Bij uitwedstrijden dient men op de aangegeven (Krim Koerier) vertrektijd, gewoonlijk een uur 

voor aanvang van de wedstrijd, in het clubhuis aanwezig te zijn. Hierna vertrekt men 
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gezamenlijk naar de vereniging waar de wedstrijd wordt gespeeld. Voor autovervoer naar 

uitwedstrijden van de jeugdafdeling dient gezorgd te worden door de ouders, bij toerbeurt. 

De aanschrijving wordt geregeld door de jeugdleider(s), dit kunt u lezen in ons wekelijks 

verschijnend informatiebulletin de “Krim Koerier”. 

 

Alleen spelers die buiten Riel woonachtig zijn kunnen indien dit de reisafstand verkort 

rechtstreeks naar een uitwedstrijd gaan. Zorg dat je elkaar hierover informeert, zodat overige 

spelers niet onnodig staan te wachten. 

 

Verzekeringen 
 

Een ongeval op het voetbalveld? 

Per ongeluk als vrijwilliger op het jaarlijkse voetbaltoernooi een schade veroorzaakt? 

 

Voetbalvereniging Riel heeft verschillende verzekeringen afgesloten om haar leden en 

vrijwilligers zekerheid te geven en tegen risico’s in te dekken. Voorkomen is uiteraard beter 

dan genezen, maar mocht er toch iets gebeuren dan is het goed om te weten dat VV Riel 

hiervoor verzekerd is. Onderstaand een opsomming met een korte toelichting: 

 

1. Collectieve ongevallenverzekering 

Wat is het? 

Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende 

gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde die geneeskundig 

vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de blijvende invaliditeit of de genees- 

en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn. Deze verzekering is afgesloten via de KNVB. 

 

Wie zijn verzekerd? 

 Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren 

en pupillen, (assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers 

enzovoort. 

 Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, 

zonder dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door 

betrokkenen aanvaarde, structurele functie.  

 Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB 

georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. 

(met dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).  

 Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op 

ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens 

van deze personen heeft geregistreerd. 

 

 

Wanneer geldig? 

 Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar 

ook alle overige activiteiten die het algemene belang van de vereniging dienen, zoals 

bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden 

enzovoort. 

 Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en 

zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en 

het vliegrisico is gedekt. 

 (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten 

georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en 

trainingen. 

 

2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering 

Wat is het? 
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De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en 

zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht aan derden. Deze 

verzekering is afgesloten via de KNVB. 

 

Wie zijn verzekerd? 

 De KNVB met zijn districten. 

 Het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten. 

 De door de KNVB toegelaten verenigingen. 

 Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald. 

 Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve 

van verzekerden. 

 Personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, 

bedrijfs- en zomeravondwedstrijden e.d. 

 Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten 

verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters en dergelijke. 

 

Wanneer geldig? 

 Tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, 

maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de verenging dienen, 

zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden 

enzovoort. 

 Tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB. 

 Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en 

zonder onderbrekingen. 

 

3. VNG Vrijwilligerspolis 

Wat is het? 

 Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor vrijwilligers 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 

 Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 

 Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers 

 

Deze verzekering is afgesloten via de Gemeente Goirle. 

 

Wie zijn verzekerd? 

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald 

werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een 

maatschappelijk belang wordt gediend. Men hoeft hiervoor geen lid, of geregistreerd te zijn 

bij onze vereniging,  

Leden zijn niet per definitie vrijwilliger. Een lid kan naast het lidmaatschap wel vrijwilligerswerk 

verrichten.(bv scheidsrechter)  

 

4. Dekking 

De dekking is vaak wel secundair. Dit houdt dat in dat de schadebehandelaar eerst kijkt of 

de schade door de eigen verzekering wordt gedekt. Als dat zo is, stuurt de 

verzekeringsmaatschappij de claim door naar die maatschappij om deze claim te 

behandelen. Is dat niet het geval, dan wordt deze uiteraard in behandeling genomen. 

 

5. Overige zaken 

Naast bovengenoemde verzekeringen heeft de club ook een verzekering voor het gebouw, 

de inboedel en voorraad en rechtsbijstand. 

 

6. Een ongeval of een schade, wat nu? 

Informeer het dienstdoende bestuurslid. Deze zal voor de verdere administratieve 

afhandeling zorgen. 
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Verzekeringen zijn in beheer bij Sterpunt Administratie. Vragen? Opmerkingen? Dan 

vernemen we het graag. 

 

Vrijwilligersavond 
 

Elk jaar bedankt de vereniging zijn vrijwilligers met een gezellige feestavond in onze kantine. 

Deze feestavond wordt door het sterpunt Activiteiten georganiseerd. Echter elke sterhouder 

is voor zijn eigen sterteam verantwoordelijk dat betreffende vrijwilligers een uitnodiging 

krijgen.  

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd en vaak bevat de avond ook een 

spelelement. Dus: EEN GEZELLIGE BEDANKAVOND VOOR ONZE VRIJWILLIGERS. 

 

Vrienden Van Riel (supportersclub) 
De supportersclub van Voetbalvereniging Riel 

 

Wat is “Vrienden Van Riel” 

In ieder geval geen echte club, en wij hebben ook niet veel regels. Wij zijn een soort 

donateurs met als ENIG doel de begunstiging van V.V. RIEL. In het verleden deden we dat 

onder meer door schenkingen aan de jeugdafdeling in de vorm van oefenmaterialen, 

doeltjes, leidersjacks enz. Nu willen wij dat doen ten behoeve van zaken voor de gehele 

vereniging, waar nu eigenlijk nooit ruimte voor is. 

 

Hoe doneren wij? 

U doet jaarlijks een vastgestelde donatie en daardoor een schenking aan V.V. Riel. Als 

tegenprestatie gaan wij een feestje voor u organiseren. 

Wilt u uw partner meebrengen naar het feest dan kost u dat nog wat extra. 

 

Dus! 

Voor weinig krijgen u en uw partner een heel gezellige feestavond, en u gaat behoren tot 

een zeer belangrijk gezelschap binnen VV Riel en BOVENDIEN steunt u onze vereniging ook 

nog eens op een andere manier. 

 

Wilt u lid worden? 

Neem contact op met een van onderstaande initiatiefnemers en ook u hoort erbij: 

Frank de Bruyn  06-22238702 

Freerk Bokma   06-51678004 

Ad Timmermans  06-23497371 

Luciën Verhoeven  06-44806298 

 

Of email naar: supporters@vvriel.nl 

 

Wassen tenues 
 

Elk team zorgt er voor dat de shirts wekelijks gewassen worden. Voor de jeugd kan dit 

betekenen dat ze om toerbeurten de tas mee krijgen voor te wassen. Senioren elftallen 

kunnen hiervoor ook andere afspraken maken. Maar het blijft zaak dat de shirts gelijktijdig 

gewassen worden. Op deze manier wordt in principe alles gelijktijdig gewassen zodat er 

geen onderling kleurverschil ontstaat. Een wasvoorschrift is in de sporttas aanwezig. Degene 

die de shirts wast zorgt ook dat de sporttas bij de volgende wedstrijd weer aanwezig is.  

 

mailto:supporters@vvriel.nl
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Website 
 

Ook VV Riel heeft zijn eigen website. Allerlei informatie is hierop terug te vinden, zo ook ons 

jeugdbeleidsplan, elftalindelingen en het wekelijkse programma. Kortom de site wordt 

wekelijks geactualiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid dat men zich digitaal kan aanmelden 

als lid.  

 

Wedstrijdformulier 
 

Bij de E-en F-pupillen wordt geen gebruik gemaakt van wedstrijdformulieren.  

 

Wat we zeker even willen aantippen zijn de witte “doorslag” formulieren. Deze formulieren 

liggen bij elke officiële wedstrijd klaar in de bestuurskamer. De betreffende dienstdoende 

sportparkdienst heeft al wat voorwerk gedaan en datum, klasse, wedstrijdnummer, 

betreffende wedstrijd en scheidsrechter ingevuld. De elftalleider dient alleen nog de 

aanvullende gegevens betreffende de teamleden in te vullen en te ondertekenen (of de 

aanvoerder). Ook de scheidsrechter heeft een taak betreffende het formulier. Hij controleert 

het formulier, vult de uitslag in en ondertekent.  

 

Mocht men toch een keer treffen dat het wedstrijdformulier niet klaar ligt dan kan men deze 

formulieren vinden in de witte kast in de administratiekamer. Ook is een voorbeeld en 

instructie aanwezig hoe het formulier in te vullen.  

 

Wedstrijdsecretariaat 
 

Het wedstrijdsecretariaat wordt bemand door een persoon, Ton Bastiaansen. Hij is de 

contactpersonen van de KNVB en andere verenigingen wat betreft wedstrijden. Het 

wedstrijdsecretariaat regelt vriendschappelijke wedstrijden en overlegt met de tegenstander 

en/of de KNVB over het aanpassen van wedstrijddagen of -tijden.  

Wisselen van spelers 
 

Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers 

(inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer 

deelnemen aan de wedstrijd. Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie B (dit 

geldt voor vv Riel) is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.  

Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Bij 

wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het 

doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een 

eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Dus voor onze club geldt dat 5 

wisselspelers continue doorgewisseld mogen worden.   

 

Bij bekerwedstrijden mag niet doorgewisseld worden en zijn er maar drie wisselspelers. 

De lagere elftallen mogen per wedstrijd 5 spelers wisselen. Ook is doorwisselen toegestaan. 

Behalve bij Riel 1 (indien er sprake is van een officiële wedstrijd). Registreer je wissels. In 

bekerwedstrijden mag niemand doorwisselen (ook jeugd niet). Bij bekerwedstrijden zijn ook 

maar 3 wissels toegestaan.  

 


